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1 INTRODUÇÃO 

O mercado imobiliário existe visando sempre atender à demanda a que está 

sujeito, demanda está que se altera de acordo com o local e o momento 

econômico, variando conforme condições, tanto topográficas e climáticas quanto 

financeiras e necessidades urbanísticas. Com o avanço das descobertas sobre 

os impactos de rejeitos da construção civil sobre o meio ambiente, a questão da 

sustentabilidade surgiu como um novo critério modificante. 

A busca pelo desenvolvimento sustentável fez com que surgissem organizações 

destinadas a estabelecer procedimentos dentro da construção civil, sendo criado 

em 1990 o certificado BREEAM, pioneiro em sua área, fundado na Inglaterra 

com estudos envolvendo energia, água, extração de matéria-prima, resíduos 

sólidos e líquidos, poluição atmosférica, saúde e segurança, fauna, flora e etc. 

Posteriormente, novas certificações foram estabelecidas, sendo o LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design), desenvolvido em 1998 pela 

United States Green Building Council (GBC), a organização que ganhou mais 

notoriedade. Para apoiar ações de práticas sustentáveis na construção civil, há 

diversos exemplos de iniciativas de incentivos fiscais ao redor do Brasil e do 

mundo. O mais famoso deles é o IPTU Verde, tendo como pioneira no país a 

cidade de São Carlos, a qual aprovou medidas que abatiam até 4% do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) para imóveis que mantivessem árvores e 

áreas permeáveis em seu terreno. Na cidade de São Paulo, foi encaminhado à 

Câmara Municipal em outubro de 2015, pelo então prefeito Fernando Haddad, o 

Projeto de Lei nº568/2015, que visava reduções de 4% a 12% no IPTU de 

construções que adotassem medidas sustentáveis em sua implantação, como 

maior eficiência na utilização de recursos naturais, gerenciamento de resíduos 

sólidos, controle de emissão de gases poluentes e utilização de materiais 

sustentáveis. (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2015)  
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Mesmo com tantos estudos e organizações buscando a melhora das práticas de 

construção, ainda não é concreto o custo envolvido na implantação, sendo 

evidente apenas o comportamento do mercado imobiliário que encara a adoção 

de medidas sustentáveis como prejuízo financeiro, gerando um efeito negativo 

nos investimentos.  

Este trabalho diz respeito à elaboração de um estudo comparativo do custo de 

execução de um edifício comercial de alto padrão na cidade de São Paulo, onde 

se considera o custo para a execução da obra utilizando um sistema de 

construção convencional e o custo de execução da mesma obra atendendo aos 

critérios estipulados pelo LEED, com base nos critérios do ano de 2018.  

2 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo estudar o custo de implementação das práticas 

solicitadas para atender à certificação LEED em uma obra comercial de alto 

padrão na cidade de São Paulo. 
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3 PESQUISA DE REFERÊNCIA 

Neste capítulo será apresentada uma análise crítica das diversas literaturas que 

servirão como referências para o desenvolvimento deste trabalho.  

 

3.1 Desenvolvimento Sustentável 

O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer 

a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Para 

que o desenvolvimento sustentável seja alcançado, é crucial harmonizar três 

elementos principais: crescimento econômico, inclusão social e proteção 

ambiental (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1897). 

3.2 Contexto Histórico 

Durante o século 19, o desenvolvimento industrial e inovações tecnológicas 

alteraram as condições de vida existentes, trazendo mudanças econômicas que 

enfraqueceram a produção rural e valorizaram o trabalho fabril. Tais mudanças 

possibilitaram tanto o crescimento econômico quanto o crescimento 

populacional. (COBB e DALY, 1989). 

O início dos anos 70 foram marcados como um período de mudança nos 

pensamentos sobre o crescimento populacional e o crescimento econômico. 

Dessa forma, em 1972, foi estabelecido o Clube de Roma, que no livro “Os 

limites do crescimento” passou a questionar o pensamento econômico da época, 

junto com a durabilidade do acelerado comportamento industrial que estava se 

estabelecendo (MEADOWS, MEADOWS e RANDERS, 1972). 

Já na década de 80, a ONU recorreu a primeira ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland, para elaborar uma organização independente que focasse nos 

problemas sustentáveis e ambientais, sendo criada então a Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED). Assim, em 1987 a WCED 

apresentou o “Relatório Brundtland” onde surgiu a primeira definição de 
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desenvolvimento sustentável (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE 

E DESENVOLVIMENTO, 1897). Este relatório torna-se um marco por deixar de 

caracterizar o crescimento econômico e populacional como principais 

causadores de problemas ambientais, onde Bruntland descreve “A pobreza 

coloca pressões sem precedentes sobre as terras, águas, florestas e outros 

recursos naturais do planeta”. Dessa forma, o foco deixa de ser limitar o 

crescimento e passa a se voltar as ações em busca de um crescimento igualitário 

e sustentável. 

Mais recentemente a questão da sustentabilidade está sendo tratada cada vez 

com maior parceria entre os países, onde a partir da conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida com Rio-92, que 

estipula “ um sistema econômico internacional aberto que leve a crescimento da 

economia e ao desenvolvimento sustentável em todos os países, para que 

melhor sejam enfrentados os problemas de degradação ambiental”. Em 2012, 

na conferência Rio+20, tal comportamento foi reforçado pelo então presidente 

da ONU, Ban Ki-moon, que reafirma a importância da parceria entre os países 

para que se possa atingir o desenvolvimento mundial de forma a não prejudicar 

o meio ambiente (UNITED NATIONS, 2012) 

3.3 Certificações Ambientais 

Junto com o as preocupações relacionando o crescimento mundial e os impactos 

ambientais, surgem as organizações certificantes. Neste estudo, daremos 

ênfase em três organizações, sendo elas o BREEAM, por ter sido a primeira 

organização existente, o LEED, por ser hoje o certificado mais difundido 

mundialmente e a DGNB por ser uma das certificações mais recentes e ser 

originada da Alemanha, país com maior presença de construções e 

desenvolvimento de cidades sustentáveis (HAMEDANI e HUBER, 2012). 
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A certificação BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method Communities) foi criada em 1990 no Reino Unido, e foi 

pioneira na avaliação de práticas sustentáveis. Seus certificados são divididos 

em 5 níveis, sendo eles: excepcional, excelente, muito bom, bom e razoável. 

Como foco, a empresa prioriza os impactos climáticos e energéticos, a utilização 

de recursos e os impactos urbanísticos. Para realização da avaliação, a 

certificação é dividida em duas fases, sendo feita a avaliação inicial na fase de 

planejamento e projetos e a avaliação final que é feita após a conclusão da obra 

(BRE GLOBAL, 2011). 

Com relação a certificação LEED (Leadership in Energy and Environment Design 

– Neighborhood Development), esta foi criada nos Estados Unidos em 1998, e 

hoje possui posição de destaque no mercado, sendo a certificação mais utilizada 

mundialmente. O LEED divide seus níveis de certificação em Platinum, Gold, 

Silver e Bronze. A empresa prioriza atividades como inovação, tecnologia e 

design, associados com a localização e práticas sustentáveis de construção. 

Diferentemente da certificação BREEAM, o LEED avalia não só a fase de 

planejamento e conclusão do projeto, mas também acompanha a fase de 

construção da obra, sendo este um grande diferencial da empresa (HAMEDANI 

e HUBER, 2012). 

Por fim, em 2009 foi criada a DGNB (German Sustainable Building Council) que 

apresenta conceitos parecidos com a certificação LEED porém de forma mais 

simples e clara, focando na qualidade ecológica, econômica, social, cultural e 

funcional do projeto. A DGNB pode ser obtida nos níveis gold, silver ou bronze, 

e assim com o LEED, divide sua avaliação nas fases de planejamento, 

acompanhamento de execução e conclusão do projeto (DGNB, 2011). 

Uma grande diferença importante de realçar entre estas três organizações é a 

forma e os pesos das avaliações. Além disso, a pontuação mínima para 

obtenção do certificado diverge entre as três empresas. Tais diferenças são bem 

mostradas conforme imagens abaixo: 
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Figura 1 - Niveis de certificações e pontuações mínimas (HAMEDANI e HUBER, 
2012) 

 

Figura 2 - Critérios de Avaliação da Certificação DGNB (HAMEDANI e HUBER, 
2012) 
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Figura 3 - Critérios de Avaliação da Certificação LEED (HAMEDANI e HUBER, 
2012) 

 

Figura 4 - Critérios de Avaliação da Certificação BREEAM (HAMEDANI e 
HUBER, 2012) 
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3.4 Obstáculos para obtenção da certificação de sustentabilidade no Brasil 

Compreender as dificuldades para obtenção da certificação para 

empreendimentos no Brasil é fundamental para que possamos verificar a 

viabilidade do desenvolvimento sustentabilidade e sua aplicação. 

Muito mais presente em países desenvolvidos, a aplicação das certificações 

ambientais ainda está um passo atrás nos países emergentes. De acordo com 

(QIN, MO e JING, 2016), a excessiva burocracia junto com falta de metas claras 

para as construções faz com que a evolução e melhoria na implantação dos 

selos de sustentabilidade se tornem complexas. 

3.5 Mercado Imobiliário de Edifícios que contemplam a certificação 

A viabilidade economia é aspecto fundamental para que incorporadoras e 

investidores queiram que seus empreendimentos tenham certificações de 

sustentabilidade. 

Focando em edifício comerciais de alto padrão na cidade de São Paulo, tem-se 

que alugueis de imóveis certificados possuem valor de 4% a 8% maior que os 

não certificados, além de terem 28,6% de vacância contra 34,1% 

respectivamente (COSTA, FUERST, et al., 2017). Tais valores foram obtidos a 

partir da utilização da metodologia estatística da regressão hedionda que 

permitiu decompor o valor da locação em diversas características como 

localização, idade do empreendimento, dimensões do imóvel e outros. 

Além disso, o fato de 40% dos novos lançamentos estarem projetos com 

certificação mostra uma perspectiva positiva para o setor (GREEN BUILDING 

COUNCIL BRAZIL, 2017). 
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3.6 Vantagens da implantação de edifícios sustentáveis 

As vantagens quanto a aplicação da certificação LEED no empreendimento são 

diversas, provendo maior controle de qualidade da obra, com maior eficiência 

energética e menores impactos ambientais, itens estes que posteriormente ainda 

se transformaram em um benefício econômico. 

Em média, construções que obtiveram o selo LEED utilizam de 18% a 39% 

energia por metro quadro quando comparadas a construções não certificadas 

(NEWSHAM, MANCINI e BIRT, 2009). 

Não só, a otimização do uso de materiais, junto com a racionalização do uso de 

água e energia de forma a fornecer conforto ao proprietário fazem com que os 

custos fixos mensais do imóvel sejam reduzidos. Além disso, a certificação 

garante menor impacto ao local em que será executado o empreendimento, uma 

vez que a certificação age desde a fase de projeto, garantindo que o imóvel 

cumpra seu papel urbanístico de forma a melhorar a qualidade de vida da região 

(FOSSATI e LAMBERTS, 2008). 

Por fim, o fato de empreendimentos certificados garantirem o marketing da 

empresa, um maior valor de aluguel e uma menor taxa de vacância, torna com 

que o investimento em um selo de sustentabilidade se pague com o tempo 

(GREEN BUILDING COUNCIL BRAZIL, 2017). 

3.7 Controle de Execução 

Para garantir que a obra seja executada de uma maneira a fim de atender aos 

critérios estipulados pela GBC na certificação LEED, este trabalho contará com 

um check-list desenvolvido pela Construtora Bueno Netto, aplicado 

semanalmente pela equipe de obra em empreendimentos nos quais se pretende 

obter o título. Os resultados destes check-lists são apresentados aos 

coordenadores da empresa em forma de relatórios com o intuito de captar 

pequenas falhas de execução e ressaltar as boas práticas adotadas.  
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Figura 5 - Check-list semanal aplicado pela construtora Bueno Netto. 
(Construtora Bueno Netto, 2017). 
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4 METODOLOGIA 

Neste item será apresentada a forma como o trabalho foi conduzido para obtenção dos 

resultados. 

4.1 Tipo de Pesquisa 

Este trabalho tem como finalidade estudar os custos envolvidos na implantação 

de certificação LEED nível Gold em edifícios comerciais de alto padrão na cidade 

de São Paulo, enumerando os serviços e materiais, além de seus respectivos 

valores. Para isto apresenta uma análise de dados a partir de uma abordagem 

quantitativa positivista, pois postula a existência de uma realidade que pode ser 

examinada com objetividade a partir da aplicação de métodos quantitativos de 

investigação. Sob esta ótica os resultados obtidos são reprodutíveis e 

generalizáveis (HAYATI, KARAMI e SLEE, 2006).  

Segundo (TRIVIÑOS, 1987), a pesquisa descritiva pretende descrever fatos e 

fenômenos de uma determinada realidade através de uma série de informações 

do que se deseja pesquisar, sem deixar de lado um exame crítico das 

informações coletadas para que os resultados obtidos não sejam simplesmente 

subjetivos e imprecisos. Sobre o aspecto objetivo desta pesquisa, pode-se 

considerar que é de caráter descritivo.  

A pesquisa aplicada “objetiva gerar conhecimentos para a aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses 

locais” (GERHARDT, 2009), enquanto a pesquisa básica “objetiva gerar 

conhecimentos novos, úteis para o avanço da Ciência, sem aplicação prática 

prevista. Envolve verdades e interesses universais” (GERHARDT, 2009). Este 

trabalho terá como natureza a pesquisa aplicada, pois tem como intuito servir de 

orientação a construtores e incorporadores na questão dos impactos financeiros 

acarretados na implantação de certificação LEED em seus empreendimentos.    
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4.2 Fontes de Pesquisa 

Diversas plataformas orçamentárias são disponibilizadas para a elaboração de 

um orçamento, contudo, para permanecer o mais fiel à realidade possível, o 

trabalho conta com colaboração da Construtora R.Yazbek, especializada na 

execução de obras de alto padrão em São Paulo com experiência em obras com 

certificação LEED, de forma que os índices e valores utilizados para composição 

do orçamento foram informados por eles, tendo como data base  março de 2018.  

Para a melhor compreensão e divisão dos valores, os insumos serão divididos 

em categorias de serviço, sendo as categorias conforme a seguir: 
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Grupo Serviço 
11 Serviços Técnicos 
12 Gastos Gerais 
13 Pessoal Permanente 
15 Implantação de Canteiro 
16 Equipamentos - Compra 
17 Operação de Canteiro 
19 Transporte e Limpeza 
21 Urbanização 
23 Demolições 
25 Preparo do Terreno 
27 Fundações e Contenções 
31 Fôrmas e Cimbramentos 
32 Armações 
33 Concreto Usinado 
41 Alvenarias - Vedações 
45 Coberturas 
47 Impermeabilizações 
51 Revestimentos em Argamassa 
52 Revestimento Cerâmico Interno 
54 Revestimentos em Madeira 
55 Mármores e Granitos 
56 Outros Revestimentos 
61 Esquadrias de Madeira 
63 Esquadrias de Alumínio 
65 Esquadrias de Ferro 
67 Vidros 
71 Instalações Elétricas 
73 Instalações Hidráulicas 
77 Instalações Especiais 
78 Elevadores / Equipamentos 
81 Aparelhos Sanitários 
83 Pinturas 
85 Calafate e Limpeza 
87 Acabamento e Decoração 
92 Revisão e Finalização de Obra 

Quadro 1 - Composições de Orçamento (Construtora R.Yazbek, 2018) 

 

Desta forma, dentro de cada categoria serão feitas divisões e subdivisões dos 

serviços e materiais, até que seja possível fechar no insumo básico, permitindo 

a precificação do serviço. 
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4.3 Manipulação do Banco de Dados 

Após a finalização do orçamento para a execução de uma obra utilizando 

métodos convencionais e uma obra que atenda aos padrões LEED nível Gold, 

as categorias serão comparadas entre si para verificação da variação de valor 

individualmente, apontando possíveis economias que o processo de adoção de 

práticas sustentáveis podem trazer caso implantadas em obras convencionais e 

justificativas para eventuais acréscimos ou reduções de valores confrontando os 

métodos executivos. 
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5 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

Este item apresenta as considerações e resultados obtidos até então no 

desenvolvimento deste trabalho. 

5.1 Descrição dos grupos do orçamento 

O primeiro passo a ser dado foi descobrir o que está contemplado em cada um 

dos grupos do orçamento, para que fosse possível orçar o empreendimento 

inteiro apropriando os custos na divisão correta. 

 Grupo 11 – Serviços Técnicos: 

Este grupo contempla a contratação de elaboração dos projetos executivos para 

o andamento da obra, além de consultorias específicas para a execução do 

empreendimento e controle tecnológico dos materiais. 

Grupo 12 – Gastos Gerais: 

Os gastos gerais incluem despesas como pagamento de impostos, manutenção 

de construções vizinhas à obra e apólice de seguro do empreendimento.   

Grupo 13 – Pessoal Permanente 

É o gasto que haverá na execução do empreendimento com funcionários da 

própria construtora, como engenheiros, mestres de obras e estagiários, além da 

equipe de apoio.  

Grupo 15 – Implantação de Canteiro 

O grupo de implantação de canteiro contempla custos empregados na compra 

dos tapumes e fechamentos, instalações provisórias, e fornecimento de 

materiais e mão de obra para as proteções coletivas.  
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Grupo 16 – Equipamentos 

Estão inclusos neste grupo as despesas com itens como ferramentas manuais, 

equipamentos de proteção individual, equipamentos administrativos e locação 

de pequenas ferramentas, como marteletes e lixadeiras.  

Grupo 17 – Operação de Canteiro 

É considerado custo com implantação de canteiro todo gasto referente à locação 

de contêineres, elevadores cremalheira, compras de materiais de limpeza, 

consumo de energia elétrica, abastecimento de água e consumo de telefone e 

internet.  

Grupo 19 – Transporte e Limpeza 

Este grupo se refere aos gastos provenientes dos serviços de motoboys, 

carretos e retirada de entulho com caçamba. 

Grupo 21 – Urbanização 

Os gastos aqui considerados são os referentes aos materiais e mão de obra 

necessários para fazer o serviço de troca de guias, assentamento de piso 

drenante e toda a área de passagem dos pedestres em frente ao 

empreendimento. 

Grupo 23 – Demolições 

Este grupo contempla todo serviço de demolição de construções existentes no 

terreno onde será feita a edificação, além da demolição da calçada existente 

para ser feita uma nova conforme projeto.  
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Grupo 25 – Preparo do Terreno 

Aqui estão contabilizados todos os castos consequentes de serviços de 

escavação de terreno, proteção de taludes, locação de obra e locação 

topográfica. 

Grupo 27 – Fundações e Contenções 

Este grupo compila os gastos inerentes à execução de contenções e fundações, 

sejam elas profundas como estacas e tubulões ou superficiais como blocos de 

fundação e vigas baldrame.  

Grupo 31 – Fôrmas e Cimbramentos 

Todas as despesas com fôrmas prontas e escoramento metálicos e de madeira 

para a execução da superestrutura estarão contemplados nesta divisão.  

Grupo 32 – Armações 

Neste grupo está considerado o custo dos materiais necessários para a 

execução das armações dos elementos estruturais. 

Grupo 33 – Concreto Usinado 

Esta divisão apresenta os valores dos materiais e mão de obra necessários para 

a execução da estrutura de concreto armado do empreendimento, como 

concreto usinado, espaçadores, desmoldantes e taxas de bombeamento de 

concreto.  

Grupo 41 – Alvenarias – Vedações 

Aqui está contabilizado o gasto inerente à compra dos blocos de alvenaria, da 

argamassa para assentamento e encunhamento, e da mão de obra envolvida na 

execução. 
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Grupo 45 – Coberturas 

Contempla os gastos com material e mão de obra para a instalação de rufos e 

calhas. 

Grupo 47 – Impermeabilizações 

Neste grupo estão inclusos os custos referentes materiais e mão de obra para 

impermeabilização das áreas molhadas do empreendimento, além do 

isolamento acústico de salas técnicas.  

Grupo 51 – Revestimentos em Argamassa 

O Grupo 51 concentra todos os gastos com a execução de revestimentos em 

argamassa, sejam eles em ambientes internos ou externos, paredes ou forros, 

além de materiais necessários para uma boa execução, como telas 

eletrosoldadas e sistemas de abastecimentos para andaimes em balanço.   

Grupo 52 – Revestimento Cerâmico Interno 

É considerado custo com revestimento cerâmico interno todo gasto empregado 

em materiais para assentamento, peças cerâmicas e custo de mão de obra.  

Grupo 54 – Revestimentos em Madeira 

Este grupo contempla os gastos com revestimentos em madeira, seja ela natural 

ou ecológica. 

Grupo 55 – Mármores e Granitos 

Está incluso neste grupo todas as despesas envolvidas na compra de mármores 

e granitos e sua instalação, seja na forma de revestimentos ou bancadas, além 

dos acessórios utilizados nos serviços.  
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Grupo 56 – Outros Revestimentos 

Todos os revestimentos de naturezas diferente são contemplados neste grupo, 

como por exemplo jardins verticais e forros de gesso acartonado.  

Grupo 61 – Esquadrias de Madeira 

Este grupo contempla a compra e instalação de portas de madeira e ferragens 

de todo o empreendimento. 

Grupo 63 – Esquadrias de Alumínio 

Leva em consideração todas as esquadrias de alumínio do projeto, seja na forma 

de janelas ou guarda-corpos, além dos contramarcos e materiais de fixação e 

proteção. 

Grupo 65 – Esquadrias de Ferro 

Concentra os gastos com grelhas para águas pluviais, alçapões em ferro, 

estruturas metálicas em geral, escadas marinheiro e corrimões em ferro, além 

dos materiais para instalação e a mão de obra envolvida. 

Grupo 67 – Vidros 

Apresenta todos os gastos com a compra dos vidros a serem instalados nos 

caixilhos. A instalação fica por conta da empresa contratada para fornecer as 

esquadrias de alumínio.  

Grupo 71 – Instalações Elétricas 

Inclui os gastos na contratação de empreitada global para a execução das 

instalações elétricas, além da consultoria e comissionamento por conta de outra 

empresa.  
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Grupo 73 – Instalações Hidráulicas 

Contempla os gastos com a contratação do serviço de instalações elétricas por 

empreitada global, incluindo fornecimento e instalação de bombas e rede de 

incêndio. 

Grupo 77 – Instalações Especiais 

Apresenta os custos de todas as instalações que não são contempladas nos dois 

grupos acima, como telefonia interna, CFTV, aquecimento solar, gerador de 

energia, instalação de sauna e sistema de ar condicionado.  

Grupo 78 – Elevadores / Equipamentos 

Considera valor para execução dos serviços de instalação dos elevadores, 

desde o chumbamento dos batentes até a entrega final do equipamento e 

eventuais manutenções.   

Grupo 81 – Aparelhos Sanitários 

Todos os gastos para compras de louças, cubas, metais e acabamentos de 

registros são apropriados a este grupo.  

Grupo 83 – Pinturas 

Apresenta a verba disponível para a execução de todo serviço de pintura do 

empreendimento, podendo ser pintura interna das unidades, pintura de fachada 

ou até mesmo pintura de tubulações aparentes, esquadrias de ferro e 

demarcação de vagas.  

Grupo 85 – Calafate e Limpeza 

Tem como objetivo indicar o valor disponível para a contratação da limpeza fina 

da obra após a conclusão dos serviços. 
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Grupo 87 – Acabamento e Decoração 

Apresenta os custos envolvidos na parte de decoração, como em luminárias a 

serem entregues, paisagismo e comunicação visual. 

Grupo 92 – Revisão e Finalização de Obra 

É uma verba disponível como uma previsão de gastos em arremates civis e 

revisão de unidades após a finalização dos serviços. 

5.2 Orçamento da obra sem certificação LEED 

Com os grupos definidos foi possível realizar o orçamento da obra. A Construtora 

R. Yazbek forneceu o banco de dados contendo os valores e índices utilizados 

para levantamento e orçamento de novas obras, os quais possibilitaram a 

precificação final de cada serviço, tendo como base o Índice Nacional de Custo 

da Construção (INCC) do mês de abril/2018, conforme apresentado abaixo: 
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Descrição 

Orçamento 
Contratual 

Reais 

11     SERVIÇOS TÉCNICOS                         
1.226.672,04  

11 1   PROJETOS DE ARQUITETURA                            
283.518,49  

11 2   PROJETOS DE ESTRUTURA                            
171.657,30  

11 3   PROJETOS DE INSTALAÇÕES                            
191.017,15  

11 4   OUTROS PROJETOS                            
301.974,51  

11 5   CONTROLE TECNOLÓGICO                            
126.998,81  

11 7   CONSULTORIAS                            
100.298,92  

11 9   COPIAS E PLOTAGENS                               
30.448,37  

11 10   LAUDOS                               
20.758,50  

12     GASTOS GERAIS                            
164.821,23  

12 1   SEGUROS E FRANQUIAS                               
76.845,19  

12 3    DESPESAS COM VIZINHOS                               
28.970,85  

12 4   MANUAL DO SÍNDICO E DOS PROPRIETÁRIOS                               
22.314,80  

12 5   IMPOSTOS E TARIFAS PUBLICAS                               
36.690,38  

13     PESSOAL PERMANENTE                         
3.015.264,90  

13 1   PESSOAL PROPRIO - ADMINISTRATIVO E APOIO                         
1.785.758,76  

13 2   PESSOAL TERCEIRIZADO - ADMINISTRATIVO E 
APOIO 

                           
545.870,74  

13 4   ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE                            
282.367,33  

13 6   VIGILÂNCIA TERCEIRIZADA                            
401.268,07  
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15     IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO                            
506.162,74  

15 1   IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO                               
47.834,50  

15 2   BARRACÕES                            
219.818,57  

15 3   INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS                               
65.389,63  

15 4   PROTEÇÕES                            
173.120,04  

16     EQUIPAMENTOS - CANTEIRO                            
102.321,44  

16 3   EQUIPAMENTOS - CANTEIRO                            
102.321,44  

17     OPERAÇÃO DE CANTEIRO                            
621.572,85  

17 1   EQUIPAMENTOS - OBRA                            
392.413,39  

17 2   MATERIAIS LIMPEZA, MANUTENÇÃO, 
ESCRITORIO E PRIMEIROS SOCORROS 

                              
15.209,70  

17 3   DESPESAS MENSAIS                            
213.949,76  

19     TRANSPORTE E LIMPEZA                            
209.516,01  

19 1   TRANSPORTE E LIMPEZA                            
209.516,01  

21     URBANIZAÇÃO                            
667.737,28  

21 1   URBANIZAÇÃO                               
33.999,83  

21 2   OBRAS VIÁRIAS                            
633.737,45  

23     DEMOLIÇÃO                               
48.912,94  

23 1   DEMOLIÇÃO                               
48.912,94  

25     PREPARO DO TERRENO                            
705.412,80  

25 2   ESCAVAÇÃO DE TERRA                            
629.428,03  

25 3   ATERROS                               
46.643,08  

25 4   LOCAÇÃO DA OBRA                               
16.908,37  

25 6   SERVIÇOS DE  TOPOGRAFIA                               
12.433,33  
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27     FUNDAÇÕES                         
3.535.284,63  

27 1   SUBMURAMENTO / EMBASAMENTO                               
22.534,07  

27 2   FUNDAÇÃO - PREPARO DO TERRENO E 
MOVIMENT. DE TERRA 

                           
165.749,50  

27 3   PERFIS METÁLICOS                            
796.300,85  

27 4   PRANCHEAMENTO                               
92.631,29  

27 5   CORTINAS                            
439.731,83  

27 6   SAPATAS, BLOCOS E BALDRAMES                            
550.427,82  

27 8   ESTACA HÉLICE                            
612.574,66  

27 9   ARRASAMENTO DE ESTACA                               
21.547,07  

27 15   ATIRANTAMENTO                            
762.606,15  

27 30   DRENAGEM DE CONTENÇÕES                               
71.181,39  

31     FORMAS                            
937.170,94  

31 1   ESCORAMENTO E REESCORAMENTO                            
328.601,92  

31 2   FORMA PRONTA                            
608.569,02  

32     ARMAÇÃO                         
1.424.744,74  

32 1   AÇO - ESTRUTURA                         
1.064.867,57  

32 2   PROTENSÃO                            
359.877,17  

33     CONCRETO                         
3.198.899,21  

33 1   LANÇAMENTO DE CONCRETO - ESTRUTURA                         
2.010.118,62  

33 2   ESTRUTURA - MATERIAL - CONCRETO                         
1.176.431,77  

33 5   CONCRETO SERVIÇOS DIVERSOS                               
12.348,83  

37     ESTRUTURA METALICA                            
153.907,67  

37 1   ESTRUTURA METALICA                            
153.907,67  
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41     ALVENARIAS                         
1.062.730,95  

41 1   ALVENARIAS, MUROS E MURETAS - MDO                            
248.438,06  

41 2   ALVENARIAS, MUROS E MURETAS - MAT                            
212.796,38  

41 3   DRY WALL                            
601.496,51  

45     COBERTURAS                               
11.678,88  

45 2   RUFOS E CALHAS                               
11.678,88  

47     IMPERMEABILIZAÇÃO                            
625.678,80  

47 1   IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESPALDOS                               
23.270,84  

47 2   IMPERMEABILIZAÇÃO                            
602.407,96  

51     REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA                         
1.100.181,77  

51 1   REVEST. DE ARGAMASSA INTERNO - MDO                            
160.734,53  

51 2   REVEST. DE ARGAMASSA INTERNO - MAT                               
37.124,53  

51 3   REVESTIMENTO DE GESSO                               
89.447,51  

51 4   REVEST. DE ARGAMASSA EXTERNO - MDO                            
552.290,24  

51 5   REVEST. DE ARGAMASSA EXTERNO - MAT                               
62.424,19  

51 9   REGULARIZAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR                               
26.585,96  

51 10   REGULARIZAÇÃO DE CONCRETO APARENTE                            
171.574,81  

52     REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNOS                            
510.213,29  

52 1   REVEST. CERAMICO INTERNO - PAREDES - MDO                                 
8.880,17  

52 2   REVEST. CERAMICO INTERNO - PISOS E 
RODAPES - MDO 

                           
114.107,75  

52 3   REVEST. CERAMICO INTERNO - PAREDES, 
PISOS E RODAPES - MAT 

                           
387.225,37  

55     MÁRMORES E GRANITOS                            
481.715,37  

55 1   MARMORES E GRANITOS                            
481.715,37  
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59     OUTROS REVESTIMENTOS                            
998.837,07  

59 2   REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS                               
57.338,15  

59 3   REGULARIZAÇÃO, ENCHIMENTOS, 
CONTRAPISOS E CIMENTADOS 

                           
634.735,97  

59 4   PEDRAS DECORATIVAS                               
72.119,23  

59 5   PISOS ESPECIAIS                               
94.563,61  

59 6   FORRO DE GESSO                            
140.080,12  

61     ESQUADRIAS DE MADEIRA                            
251.521,94  

61 1   ESQUADRIAS DE MADEIRA                            
206.685,92  

61 10   FERRAGENS                               
44.836,02  

63     ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO                         
2.757.532,86  

63 1   ESQUADRIAS DE ALUMINIO                         
2.335.041,23  

63 2   REVESTIMENTOS EM ALUMÍNIO                            
422.491,63  

65     ESQUADRIAS DE FERRO                            
220.690,89  

65 1   ESQUADRIAS DE FERRO                            
220.690,89  

67     VIDROS                            
343.686,08  

67 1   VIDROS                            
343.686,08  

71     INSTALAÇÕES ELETRICAS                         
1.868.016,58  

71 1   INSTALAÇÕES ELETRICAS                         
1.868.016,58  

73     INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                         
2.087.186,51  

73 1   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                         
1.976.657,28  

73 2   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
COMPLEMENTARES 

                           
110.529,23  
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77     INSTALAÇÕES ESPECIAIS                         
1.507.172,56  

77 1   INSTALAÇÕES ESPECIAIS - CONTRA INCENDIO                               
54.042,76  

77 2   OUTRAS INSTALAÇÕES ELETRICAS                            
928.033,05  

77 4   AR CONDICIONADO - INSTALAÇÕES MECANICAS                            
440.598,42  

77 6   PISCINA E ESPELHO D'ÁGUA                               
30.177,97  

77 7   ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO                               
54.320,35  

78     ELEVADORES/EQUIPAMENTOS                            
948.394,97  

78 1   ELEVADORES                            
948.394,97  

81     APARELHOS SANITÁRIOS                            
140.319,41  

81 1   LOUÇAS, METAIS, ACESSORIOS E BANHEIRAS                            
140.319,41  

83     PINTURA                            
744.008,79  

83 1   PINTURA                            
744.008,79  

85     CALAFETE E LIMPEZA                            
140.448,29  

85 1   LIMPEZA                            
140.448,29  

87     ACABAMENTO E DECORAÇÃO                            
382.656,71  

87 1   LUMINARIAS                            
171.410,89  

87 8   PAISAGISMO                            
147.268,51  

87 12   COMUNICAÇÃO VISUAL                               
63.977,30  

92     REVISÃO E FINALIZAÇÃO                            
494.697,98  

92 1   REVISÃO E FINALIZAÇÃO                            
494.697,98  

      TOTAL GERAL                       
33.195.771,12  

Quadro 2 - Orçamento Obra não certificada 
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