
 

 

 
 

Instituto de Arquitetos do Brasil 
 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS E 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ARQUITETURA E URBANISMO 

 
 
 

Aprovado pelo 138o. Encontro do Conselho Superior- COSU 
 do Instituto de Arquitetos do Brasil- IAB,  

realizado de 29.10.2011 a 01.11.2011, em São Paulo (SP),  
conforme Resolução 01/138- COSU- São Paulo, de 31.10.2011. 

 
 
 
 
 
 
 
Coordenação da Comissão de Exercício Profissional- Conselho Superior IAB 

 e Coordenação do Manual:  

 

Instituto de Arquitetos do Brasil- Departamento do Ceará- IAB-CE 

Coordenador: Odilo Almeida Filho– Presidente 

 



 



 

 

 Í N D I C E 
 
 

 - CAPÍTULO I- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
   

1.0. APRESENTAÇÃO  
   

2.0. FUNDAMENTOS LEGAIS   
   

3.0 ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARQUITETO E URBANISTA  
   

4.0. GRUPOS DE SERVIÇOS  
   
 ÂMBITO GRUPOS DE SERVIÇOS: 

(Extraídos da Lei Federal 12.378, de 31.10.2010 que 
regulamento o exercício da Arquitetura e 
Urbanismo e cria o CAU) 

 

  -POR CAMPO DE ATUAÇÃO:  
4.1 I- ÂMBITO DAS 

EDIFICAÇÕES 
(01) ARQUITETURA; 
(02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

REFERENTES À ARQUITETURA; 
(03) CONFORTO AMBIENTAL;  
(04) ARQUITETURA DE INTERIORES; 

 

4.2 II- ÂMBITO DAS 
EDIFICAÇÕES E/OU 
URBANISMO: 

(05) ARQUITETURA PAISAGÍSTICA  
(06) PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E 

ARTÍSTICO 
(07) TOPOGRAFIA;  
(08) SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS; 

 

4.3 III- ÂMBITO DO 
URBANISMO: 

(09) PLANEJAMENTO URBANO; 
(10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

REFERENTES AO URBANISMO; 
(11) PLANOS DIRETORES;  
(12) PLANEJAMENTO REGIONAL; 
(13) MEIO AMBIENTE 

 

  -POR ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES:  
4.4 IV- ÂMBITO DA EXECUÇÃO 

DE OBRAS: 
(14) EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E 

CONDUÇÃO DE OBRAS 
 

4.5 V- ÂMBITOS DIVERSOS: (15) TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA DOS 
MATERIAIS  

 

(16) ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, 
CONSULTORIA, VISTORIA, PERÍCIA, 
AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO, LAUDO, 
PARECER TÉCNICO, AUDITORIA E 
ARBITRAGEM 

 

(17) TREINAMENTO, ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 
DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE, 
EXPERIMENTAÇÃO, ENSAIO, 
PADRONIZAÇÃO, MENSURAÇÃO E 
CONTROLE DE QUALIDADE 

 

   
5.0. CONCEITOS E DEFINIÇÕES  

   

 - CAPÍTULO II- HONORÁRIOS PROFISSIONAIS:  
   

6.0. CONDIÇÕES BÁSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E 
URBANISMO 

 

   
6.1 Modalidades de Remuneração- Definições  
6.2 Orçamento Prévio  
6.3 Salvaguardas Profissionais  
6.4 Direitos Autorais  
6.5 Ética Profissional  



 

 

6.6 MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 01- CÁLCULO PELO CUSTO DO SERVIÇO  
6.7 MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 02- PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DA 

OBRA 
 

   
 SEÇÃO I- ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES  
   

7.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS  
   

7.1 Classificação das Edificações  
7.2 Modalidade de Remuneração Adotada  
7.3 Passo a Passo para determinar o Valor do Projeto de Edificações  
7.4 Fórmula Básica para calcular o Valor do Projeto de Edificações  
7.5 Redutor para Projetos com Repetição  
7.6 Relação de Atividades/ Serviços e Etapas  
7.7 NBR-13531, de 29.12.1995– Elaboração de projetos de edificações- 

Atividades técnicas 
 

   
8.0 (01) ARQUITETURA;  
8.1 Projeto de Arquitetura de Edificações   
8.2 Levantamento Arquitetônico   
8.3 Projeto de Arquitetura de Reforma de Edificações   
8.4 Edifícios e Instalações Efêmeras     
8.5 Monumentos    
8.6 Desenho em Perspectiva   
8.7 Imagens Virtuais   
8.8 Recursos Audiovisuais (filmes, animações e similares)   
8.9 Maquetaria   

   
9.0 (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA;   
9.1 Levantamento e/ou Sondagens Geológicas   
9.2 Projetos de Instalações Hidráulicas   
9.3 Projetos de Instalações Sanitárias   
9.4 Projetos de Instalações de Águas Pluviais   
9.5 Projetos de Instalações de Gás Canalizado   
9.6 Projetos de Instalações de Prevenção e Combate A Incêndio   
9.7 Projetos de Instalações de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas (pára-raios) 
  

9.8 Projetos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos   
9.9 Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão   

9.10 Projetos de Instalações Telefônicas   
9.11 Projetos de Instalações de TV   
9.12 Projetos de Instalações de Rede Estruturada de Dados e Voz   
9.13 Projetos de Instalações de Rede de Segurança Eletrônica   
9.14 Projetos Complementares de Instalações Mecânicas: Elevadores, 

Monta-Cargas, Rampas, Escadas e Esteiras Rolantes, Entre Outros. 
  

9.15 Projetos Complementares de Instalações Especiais: Equipamento, 
Água Gelada e Outros 

  

9.16 Projetos Especializados de Estacionamento e Tráfego de Veículos   
9.17 Projeto de comunicação visual para edificações   
9.18 Caderno de Especificações   
9.19 Memorial Descritivo  
9.20 Orçamento Sintético   
9.21 Orçamento Analítico   
9.22 Cronograma de Obra   
9.23 Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira de Projeto de 

Edificações 
  

   
10.0 (03) CONFORTO AMBIENTAL;    
10.1 Projetos de Instalações Luminotécnicas   



 

 

10.2 Projetos de Instalações de Sonorização e Acústica   
10.3 Projetos de Instalações de Ar Condicionado, Ventilação e 

Exaustão Mecânica 
  

   
11.0. (04) ARQUITETURA DE INTERIORES;   
11.1 Projeto de Arquitetura de Interiores:   

     
 SECÇÃO II- ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES E/OU 

URBANISMO: 
  

   
12.0 (05) ARQUITETURA PAISAGÍSTICA   
12.1 Projetos de Arquitetura Paisagística   

   
13.0 (06) PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO;   
13.1 Projeto de Patrimônio Arquitetônico   
13.2 Projeto de Patrimônio Urbanístico    
13.3 Projeto de Patrimônio Paisagístico    

     
14.0 (07) TOPOGRAFIA   
14.1 Levantamento Topográfico Planialtimétrico Georreferenciado   
14.2 Levantamento Topográfico Aerofotogramétrico   
14.3 Levantamento Cartográfico Orbital   

   
15.0 (08) SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS;   
15.1 Projetos de Estruturas   

     
 SECÇÃO III- ÂMBITO DO URBANISMO:   
   

16.0 (09) PLANEJAMENTO URBANO:   
16.1 Projeto de Planejamento Urbano   
16.2 Levantamento  ou Inventário Urbano   
16.3 Parcelamento do solo ou loteamento   
16.4 Desmembramento ou Remembramento   
16.5 Projetos de intervenção no espaço urbano (espaços públicos, 

praças, parques e similares)  
  

16.6 Projeto gráfico (imagens virtuais)   
   

17.0 (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO   
17.1 Projetos de movimentação de terra, drenagem e pavimentação   
17.2 Projetos de rede de tratamento e abastecimento d´água   
17.3 Projetos de rede de coleta e tratamento de esgotos   
17.4 Projetos de tratamento e destinação dos resíduos sólidos   
17.5 Projetos de comunicação visual urbanístico   
17.6 Projetos de rede de iluminação pública   
17.7 Projetos de rede de energia elétrica   
17.8 Projetos de rede de comunicações (telefone, internet, tv)   
17.9 Caderno de Especificações   
17.10 Memorial Descritivo  
17.11 Orçamento Sintético   
17.12 Orçamento Analítico   
17.13 Cronograma de Obra   
17.14 Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira de Projeto de 

Urbanismo 
  

   
18.0 (11) PLANOS DIRETORES:    
18.1 Planos Diretores Municipais   
18.2 Levantamento  ou Inventário Urbano   



 

 

18.3 Legislação Urbana Municipal   
18.4 Plano Diretor de Mobilidade e Transporte   
18.5 Plano de Saneamento Básico Ambiental   
18.6 Plano de Manejo Ambiental   
18.7 Plano Diretor de Operação Urbana Consorciada   
18.8 Plano Local de Habitação de Interesse Social   
18.9 Seleção de Projetos Estruturantes  
18.10 Termo de Referência de Projetos Estruturantes  

   
19.0 (12) PLANEJAMENTO REGIONAL;   
19.1 Plano de Desenvolvimento Regional  

(Diagnóstico, Diretrizes e Estratégias) 
  

   
20.0 (13) MEIO AMBIENTE   
20.1 Zoneamento Geombiental   
20.2 Diagnóstico Ambiental   
20.3 Relatório Ambiental Simplificado- RAS   
20.4 Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA   
20.5 Estudo de Impacto Ambiental- Relatório de Impacto de Meio 

Ambiente- EIA- RIMA 
  

20.6 Planos de Monitoramento Ambiental   
20.7 Plano de Recuperação de Áreas Degradada- PRAD   

     
 SECÇÃO IV- ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS:   
     

21.0 (14) EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE OBRAS   
21.1 Execução de Obras Por Administração   
21.2 Execução de Obras Por  Empreitada  
21.3 Fiscalização de Obras   

     
 SECÇÃO V- ÂMBITOS DIVERSOS:   
   

22.0 (15) TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS;   
22.1 Realização de ensaios e pesquisas   

   
23.0 (16) ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, CONSULTORIA, VISTORIA, 

PERÍCIA, AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO, LAUDO, PARECER 
TÉCNICO, AUDITORIA E ARBITRAGEM; 

  

23.1 Assistência Técnica, Assessoria, Consultoria, Vistoria, 
Monitoramento, Laudo, Parecer Técnico, Auditoria e Arbitragem 

  

23.2 Avaliação e Perícia  
   

24.0 (17) TREINAMENTO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 
DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE, EXPERIMENTAÇÃO, ENSAIO, 
PADRONIZAÇÃO, MENSURAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE; 

  

24.1 Diversos   
   
 - CAPÍTULO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  

25.0 FORMAS DE CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA E 
URBANISMO 

 

   
25.1 Convite Direto  
25.2 Seleção Restrita  
25.3 Apresentação de Proposta Técnica em Seleção Restrita  
25.4 Licitações públicas  
25.5 Concursos  
25.6 Cadastros Técnicos de Escritórios  

   
26.0. ANEXOS  



 

 

   
26.1 Modelo de Proposta para Projetos de Edificações  
26.2 Modelo de Proposta para Projetos de Arquitetura de Interiores  
26.3 Modelo de Proposta para Projetos de Patrimônio Histórico, Cultural e 

Artístico 
 

26.4 Modelo de Proposta para Projetos de Arquitetura Paisagística  
26.5 Modelo de Proposta para Projetos de Planejamento Urbano  
26.6 Modelo de Proposta para Elaboração de Planos Diretores Municipais  
26.7 Modelo de Proposta para Elaboração de Planos de Desenvolvimento 

Regional 
 

26.8 Modelo de Proposta para a Elaboração de Estudos Ambientais  
26.9 Modelo de Proposta para Serviços de Consultorias, Avaliações e Perícias  
26.10 Modelo de Proposta para Execução e Fiscalização de Obras  
26.11 Modelos de Contratos  
26.12 Lei dos Direitos Autorais- Lei 9.610/1998  
26.13 Código de Ética Profissional- Resolução CONFEA no. 1002, de 26.11.2002 

  
 

26.14 Lei nº 12.378, de 30.12.2010 (Regulamenta o exercício da Arquitetura e 
Urbanismo e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU) 

 

26.15 NBR 13.531/1995 (Dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações)  
26.16 NBR 13.532/1995 (Dispõe sobre a elaboração de projetos de arquitetura)  
26.17 Gráfico: Valor Estimado do Projeto em Função do Valor da Obra- 

elaborado pela FINEP  e ABCE 
 

   
 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
   
 CRÉDITOS  
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1.0. APRESENTAÇÃO 
 
 
Dando continuidade a uma tradição iniciada em 1921, o Instituto de Arquitetos do Brasil apresenta a seus 
associados, ao conjunto dos arquitetos brasileiros e à sociedade brasileira o presente Manual de 
Contratação, baseado na revisão da Tabela de Honorários aprovada em 2001, é o resultado da 
compilação, sistematização, complementação, detalhamento e atualização de vários documentos mais 
recentes sobre o tema, dentre os quais destacamos: 
 

1. Roteiro Para Desenvolvimento do Projeto de Arquitetura da Edificação, aprovado no 77o. COSU- 
IAB, realizado em Salvador-BA;  

2. Modalidades Alternativas de Contratação e Remuneração de Serviços de Arquitetura e 
Urbanismo; 

3. Tabela de Honorários, aprovado no 86º. COSU-IAB, realizado em Porto Alegre-RS entre 18 e 21 de 
julho de 2001; 

4. NBR 13.531, que dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações– atividades técnicas, 
válida a partir de 29.12.1995; 

5. NBR 13.532, que dispõe a elaboração de projetos de edificações– arquitetura, válida a partir de 
29.12.1995; 

6. Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade. 
7. Resolução Confea 1.010/2005, que dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos 

profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais 
inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional; 

8. Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo 
e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).  
 

Este Manual é um referencial básico para os serviços e valores relativos aos projetos de arquitetura e 
urbanismo e serviços correlatos. A entidade enfatiza, outrossim, que o seu filiado atue nos parâmetros 
legais, das normas técnicas, comerciais e éticas do exercício profissional, visando sempre equilíbrio nas 
relações contratuais.  
 
As condições de contratação e remuneração, a seguir estabelecidas, são uma referência segura para 
negociações, visando estabelecer um acordo justo e equilibrado entre as partes. Objetivam, sobretudo, 
coibir a concorrência desleal de preços e assegurar um padrão de qualidade para os serviços prestados. 
 
Procura-se atender, por outro lado, à crescente diversificação observada no exercício profissional dos 
arquitetos, hoje organizados em firmas, cooperativas e escritórios de prestação de serviços, atuando 
como profissionais liberais autônomos ou ocupando posições de influências em órgãos, instituições e 
empresas públicas e privadas, contratantes de serviços de arquitetura. 
 
Finalmente, este Manual tem como objetivo: 
 

a) Balizar as condições justas de contratação de Projetos de Arquitetura e Urbanismo e serviços 
correlatos; 

b) Estabelecer critérios para o cálculo dos valores de remuneração respectivos; 
c) Fixar e detalhar os serviços cobertos e descobertos pela remumeração estabelecida; 
d) Definir e caracterizar os principais componentes da remuneração profissional; 
e) Auxiliar na formalização de propostas e contratos. 
f) Orientar aos tomadores/contratantes de serviços quanto aos justos valores a serem cobrados, 

evitando, ao mesmo tempo, práticas abusivas ou aviltantes de preços. 
 
Este Manual será complementado por um programa de computador destinado a auxiliar na realização 
dos cálculos dos valores dos serviços utilizando os mesmos parâmetros aqui indicados. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument


 

 

2.0. FUNDAMENTOS LEGAIS 
 
 
Para a elaboração do presente Manual foram considerados e respeitados os dispositivos legais abaixo,  
dentre outros, listados em ordem cronológica, cujo conhecimento é indispensável para o necessário 
embasamento profissional. 
 
2.1. Decreto Federal nº 25.569/33 (regula o exercício profissional de Engenharia e Arquitetura); 
 
2.4.  Decreto-lei nº. 8.620/46 (dispõe sobre a regulamentação das profissões de engenheiro, arquiteto e 

agrimensor) 
 
2.5.  Lei Federal nº 4.950-A/66 (dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em Engenharia, 

Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária); 
 
2.6.  Lei Federal nº 5.194/66 (consolida o exercício profissional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia); 
 
2.12 Lei Federal 8.078/90 (Código Defesa Consumidor);  
 
2.13  Decreto federal 2.181/97 (regulamenta o CDC); 
 
2.14  Lei Federal 8.666/93 (normas para licitações e contratos da Administração Pública); 
 
2.14. Lei Federal 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
 
2.15. Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da Cidade); 
 
2.16 Lei nº 10.406/2003 (Código Civil Brasileiro); 
 
2.17 Lei nº 12.378/2010 – Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo e cria o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo-CAU1; 
 
2.18. Resoluções do CONFEA2 

 
218/73 (Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia); 
221/74 (Dispõe sobre o acompanhamento pelo autor, ou pelos autores ou co-autores, do projeto 
de execução da obra respectiva de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia); 
229/75 (Dispõe sobre a regularização dos trabalhos de engenharia, arquitetura e agronomia 
iniciados ou concluídos sem a participação efetiva de responsável técnico); 
252/77 (Cria a Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia); 
262/79 (Dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 2º grau, nas áreas da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia); 
282/83 (Dispõe sobre o uso obrigatório do título profissional e número da Carteira do CREA nos 
documentos de caráter técnico e técnico-científico); 
336/89 (Dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia); 
1.002/02 (Adota o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da 
Geologia, da Geografia e da Meteorologia e dá outras providências) 
1.010/05 (Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, 
competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema 
Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional) 

 
2.19. Legislações Estaduais e/ou Municipais correlatas à Arquitetura e Urbanismo. 
 
2.20.  Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas3. 
 
  

                                                   
Notas: 
1 Passará a vigorar após a instalação do CAU/BR e CAU’s regionais. 
2 Após a instalação do CAU, estas resoluções não mais aplicar-se-ão aos arquitetos e urbanistas. 
3 As normas da ABNT consolidam procedimentos técnicos a serem observados. 



 

 

3.0. ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARQUITETO E URBANISTA 
 
 
A lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo e 
cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em seu artigo 2º, enumera as atividades e atribuições e os 
campos de atuação aos quais elas se aplicam. 
 
Transcrevemos abaixo o texto da lei acrescentando ao mesmo sublinhamento e numeração para 
organização dos Grupos de Serviço que compõem este Manual. 
 
“Artigo 2º. (...) 
 
1.0. Atividades e atribuições: 
 
I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; 
 
II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; 
 
III - estudo de viabilidade técnica e ambiental; 
 
IV - assistência técnica, assessoria e consultoria (16); 
 
V - direção de obras e de serviço técnico; 
 
VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem (16); 
 
VII - desempenho de cargo e função técnica; 
 
VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária (17); 
 
IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de 
qualidade(16); 
 
X - elaboração de orçamento; 
 
XI - produção e divulgação técnica especializada (17); e 
 
XII - execução, fiscalização e condução de obra(14), instalação e serviço técnico. 
 
2.0. Campos de atuação: 
 
Parágrafo único. As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação no 
setor:  
 
I - da (01)Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos; 
 
II - da (04)Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de ambientes; 
 
III - da (05)Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e 
abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, 
dentro de várias escalas, inclusive a territorial; 
 
IV - do (06)Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, 
restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, 
preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades; 
 
V - do Planejamento Urbano(09) e Regional(12), planejamento físico-territorial, planos de intervenção no 
espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento 
básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão 
territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, 
arruamento, planejamento urbano, Plano Diretor(11), traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, 
tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação 
em áreas urbanas e rurais; 
 
VI - da Topografia(07), elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a 
realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, leitura, 



 

 

interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto; 
 
VII - da Tecnologia e Resistência dos Materiais (15), dos elementos e produtos de construção, patologias e 
recuperações; 
 
VIII - dos Sistemas Construtivos e Estruturais (08), estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação 
tecnológica de estruturas; 
 
IX - de Instalações e Equipamentos Referentes à Arquitetura(02) e Urbanismo(10); 
 
X - do Conforto Ambiental (03), técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, 
acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços; 
 
XI - do Meio Ambiente (13), Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental, 
Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento Sustentável.” 
 
A Lei Federal diz ainda, no artigo 3º, que “os campos da atuação profissional para o exercício da 
arquitetura e urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a 
formação do profissional arquiteto e urbanista nas quais os núcleos de conhecimentos de 
fundamentação e de conhecimentos profissionais caracterizam a unidade de atuação profissional.” 
 
No parágrafo 1º, a lei atribui ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) a função de 
especificar “as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação 
compartilhadas com outras profissões regulamentadas.”  
 
Os parágrafos seguintes determinam ainda: 
 
“§ 2o Serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas quais a 
ausência de formação superior exponha o usuário do serviço a qualquer risco ou danos materiais à 
segurança, à saúde ou ao meio ambiente. 
 
§ 3o No exercício de atividades em áreas de atuação compartilhadas com outras áreas profissionais, o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do Estado ou do Distrito Federal fiscalizará o exercício 
profissional da Arquitetura e Urbanismo. 
 
§ 4o Na hipótese de as normas do CAU/BR sobre o campo de atuação de arquitetos e urbanistas 
contradizerem normas de outro Conselho profissional, a controvérsia será resolvida por meio de resolução 
conjunta de ambos os conselhos. 
 
§ 5o Enquanto não editada a resolução conjunta de que trata o § 4o ou, em caso de impasse, até que 
seja resolvida a controvérsia, por arbitragem ou judicialmente, será aplicada a norma do Conselho que 
garanta ao profissional a maior margem de atuação.” 
 
É da competência do CAU/BR, conforme o artigo 4º, organizar e manter atualizado “cadastro nacional 
das escolas e faculdades de arquitetura e urbanismo, incluindo o currículo de todos os cursos oferecidos e 
os projetos pedagógicos.” 
 
 



 

 

4.0. GRUPOS DE SERVIÇOS 
 
Para elaboração deste Manual as “Atividades e Atribuições” bem como os “Campos de Atuação” 
indicados na Lei 12.378, de 31.12.2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no Brasil 
foram reunidos em “Grupos de Serviços” numerados de (01) a (17) pela sua similaridade e reagrupados 
pela sua complementaridade nos seguintes âmbitos: I- Edificações; II- Edificações e/ou Urbanismo; III- 
Urbanismo, IV- Diversas e V- Execução de obras. 
 
Cada “Grupo de Serviços” reúne diversos serviços correlatos e/ou complementares de cada tema.  
 
Por exemplo, o Grupo de Serviço (01) Arquitetura, engloba serviços de Levantamento Físico de 
Edificações existentes, Projeto Arquitetônico de novas edificações, Projetos de Reforma de Edificações 
Existentes, etc.  
 
O Grupo de Serviço (02) Instalações e Equipamentos Referentes à Arquitetura, engloba serviços de 
Projetos de Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Elétricas, Telefônicas, etc. 
 
O Grupo de Serviço (09) Planejamento Urbano, engloba serviços como Projetos de Planejamento Urbano, 
Projetos de Loteamentos, Projetos de Desmembramento, etc.  
 
O Grupo de Serviço (10) Instalações e Equipamentos Referentes ao Urbanismo, engloba serviços do tipo 
Projetos de Drenagem, Projetos de Rede de Abastecimento de Água e Esgoto, Projetos de Rede de 
Energia Elétrica, e assim sucessivamente. 
 
Desta forma, este Manual apresenta os diferentes serviços de competência profissional dos arquitetos e 
urbanistas previstos na Lei Federal 12.378, de 31.12.2010, organizados da seguinte maneira: 
 
 

ÂMBITO  GRUPOS DE SERVIÇOS: 
(Extraído da Lei Federal 12.378, de 31.10.2010 que regulamento o exercício 
da Arquitetura e Urbanismo e cria o CAU) 
-POR CAMPO DE ATUAÇÃO: 

I- ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES (01) ARQUITETURA; 
(02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA; 
(03) CONFORTO AMBIENTAL;  
(04) ARQUITETURA DE INTERIORES; 

II- ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES 
E/OU URBANISMO: 

(05) ARQUITETURA PAISAGÍSTICA  
(06) PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO 
(07) TOPOGRAFIA;  
(08) SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS; 

III- ÂMBITO DO URBANISMO: (09) PLANEJAMENTO URBANO; 
(10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO; 
(11) PLANO DIRETOR;  
(12) PLANEJAMENTO REGIONAL; 
(13) MEIO AMBIENTE 

 -POR ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES: 
IV- ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE 

OBRAS: 
(14) EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE OBRAS 

V- ÂMBITOS DIVERSOS: (15) TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS; 
(16) ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, CONSULTORIA, VISTORIA, 

PERÍCIA, AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO, LAUDO, PARECER 
TÉCNICO, AUDITORIA E ARBITRAGEM; 

(17) TREINAMENTO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 
DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE, EXPERIMENTAÇÃO, ENSAIO, 
PADRONIZAÇÃO, MENSURAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE; 

 
 
 
 
 



4.1 QUADRO GERAL DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

GRUPOS DE SERVIÇOS:                                                   SERVIÇO/ PROJETO

(Extraído da Lei Federal 12.378, de
31.10.2010- regulamento o exercício da
Arquitetura e Urbanismo e cria o CAU)

(Extraído da resolução CONFEA 1010/2005, Tabela de
Honorários do IAB/1991 e outras fontes)

LD PN EV EP AP PL PB PE CO CP AS AE AB

-POR CAMPO DE ATUAÇÃO:

I ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES (01) (01) ARQUITETURA; PROJETO DE ARQUITETURA DE EDIFICAÇÕES 02 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

Levantamento Arquitetônico 02 100%

Projeto de Arquitetura de Reforma de Edificações 02 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

Edifícios e Instalações Efêmeras  01

Monumentos 01

Desenho em Perspectiva 01 5% 20% 20% 55% 10% 10%

Imagens Virtuais 01 5% 20% 20% 55% 10% 10%

Recursos Audiovisuais (filmes, animações e similares) 01 5% 20% 20% 55% 10% 10%

Maquetaria 02 5% 20% 20% 55% 10% 10%

(02) (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
REFERENTES À ARQUITETURA;

Levantamento e/ou Sondagens Geológicas 01 100%

Projetos De Instalações Hidráulicas 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

Projetos De Instalações Sanitárias 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

Projetos De Instalações De Águas Pluviais 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

Projetos De Instalações De Gás Canalizado 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

Projetos De Instalações de Prevenção E Combate A Incêndio 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

Projetos De Instalações de Proteção Contra Descargas
Atmosféricas (pára-raios)

02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

Projetos De Gerenciamento De Resíduos Sólidos 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

Projetos De Instalações Elétricas De Baixa Tensão 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

Projetos De Instalações Telefônicas 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

Projetos De Instalações De TV 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

Projetos De Instalações de Rede Estruturada De Dados E Voz 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

Projetos De Instalações De Rede De Segurança Eletrônica 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

Projetos Complementares De Instalações Mecânicas:
Elevadores, Monto-Cargas, Rampas, Escadas E Esteiras
Rolantes, Entre Outros.

02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

Projetos Complementares De Instalações Especiais:
Equipamento, Água Gelada E Outros

02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

Projetos Especializados De Estacionamento E Tráfego De
Veículos

02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

Projeto de comunicação visual para edificações 02 50% 50%

Caderno de Especificações/ Memorial Descritivo 02 100% 10% 10%

Orçamento Sintético 02 15% 85% 10% 10%

Orçamento Analítico 02 15% 85% 10% 10%

Cronograma de Obra 02 15% 85% 10% 10%

Estudos De Viabilidade Econômica E Financeira De Projeto
De Edificações

02 15% 85% 10% 10% 5% 5% 5%

(03) (03) CONFORTO AMBIENTAL; Projetos de Instalações Luminotécnicas 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

ETAPAS 
ADICIONAIS

ITEM ÂMBITO CÓDIGO

 -LD: Levantamento de dados; -PN: Programa de necessidades; -EV:Estudo de viabilidade técnico-legal; -EP:Estudo preliminar; -AP: Anteprojeto; -PL: Projeto legal; -PB:Projeto básico; -PE: Projeto para execução;-SERVIÇOS ADICIONAIS: -CO: Coordenação gerenciamento projetos; -CP: 
Compatibilização de projetos; -AS: Assessoria para aprovação de projeto; -AE: Assistência à execução da obra; -AB: As built" (desenho conforme construído).

MODALI

DADE DE 

REMUNE

RAÇÃO

ETAPAS A DESENVOLVER/              
% RELATIVO
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GRUPOS DE SERVIÇOS:                                                   SERVIÇO/ PROJETO

(Extraído da Lei Federal 12.378, de
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ETAPAS 
ADICIONAIS

ITEM ÂMBITO CÓDIGO

 -LD: Levantamento de dados; -PN: Programa de necessidades; -EV:Estudo de viabilidade técnico-legal; -EP:Estudo preliminar; -AP: Anteprojeto; -PL: Projeto legal; -PB:Projeto básico; -PE: Projeto para execução;-SERVIÇOS ADICIONAIS: -CO: Coordenação gerenciamento projetos; -CP: 
Compatibilização de projetos; -AS: Assessoria para aprovação de projeto; -AE: Assistência à execução da obra; -AB: As built" (desenho conforme construído).

MODALI

DADE DE 

REMUNE

RAÇÃO

ETAPAS A DESENVOLVER/              
% RELATIVO

Projetos de Instalações de Sonorização e Acústica 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

Projetos de Instalações de Ar Condicionado, Ventilação e
Exaustão Mecânica

02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

(04) (04) ARQUITETURA DE INTERIORES; PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES: 02 10% 10% 20% 30% 30% 10% 10% 10%

II (05) (05) ARQUITETURA PAISAGÍSTICA PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 02 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

(06) Projeto de Patrimônio Arquitetônico 02 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

Projeto de Patrimônio Urbanístico 01

Projeto de Patrimônio Paisagístico 01

(07) TOPOGRAFIA; Levantamento Topográfico Planialtimétrico Georreferenciado 02 100%

Levantamento Topográfico Aerofotogramétrico 01 100%

Levantamento Cartográfico Orbital 01 100%

(08) (08) SISTEMAS CONSTRUTIVOS E
ESTRUTURAIS;

Projetos de Estruturas 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5%

III ÂMBITO DO URBANISMO: (09) (09) PLANEJAMENTO URBANO: PROJETO DE PLANEJAMENTO URBANO 02 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

Levantamento  ou Inventário Urbano 02 100%

Parcelamento do solo ou loteamento 02 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

Desmembramento ou Remembramento 02 5% 5% 15% 20% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 5% 5%

Projetos de intervenção no espaço urbano (espaços públicos, 
praças, parques e similares) 

02 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

Projeto gráfico (imagens virtuais) 01 5% 20% 75%

(10) Projeto de movimentação de terra, drenagem e
pavimentação

02 5% 20% 20% 20% 35% 10% 10% 5% 5% 5%

Projeto de rede de tratamento e abastecimento d´água 02 5% 20% 20% 20% 35% 10% 10% 5% 5% 5%

Projeto de rede de coleta e tratamento de esgotos 02 5% 20% 20% 20% 35% 10% 10% 5% 5% 5%

Projeto de tratamento e destinação dos resíduos sólidos 02 5% 20% 20% 20% 35% 10% 10% 5% 5% 5%

Projeto de comunicação visual urbanístico 01 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

Projeto de rede de iluminação pública 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

Projeto de rede de energia elétrica 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

Projeto de rede de comunicações (telefone, internet, tv) 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

Caderno de Especificações ou Memorial Descritivo 02 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

Orçamento Sintético 02 15% 85% 10% 10%

Orçamento Analítico 02 15% 85% 10% 10%

Cronograma de Obra 02 15% 85% 10% 10%

Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira de Projeto
de Urbanismo

02 15% 85% 10% 10% 5% 5% 5%

(11) (11) PLANOS DIRETORES; PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS 02 10% 10% 20% 30% 30% 10% 10% 5%

Levantamento  ou Inventário Urbano 02 100%

Elaboração da Legislação Urbana Municipal 02 5% 15% 20% 60%

Plano Diretor de Mobilidade e Transporte 01 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5%

Plano de Saneamento Básico Ambiental 01 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5%

(10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
REFERENTES AO URBANISMO;

ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES 
E/OU URBANISMO: (06) PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E 

ARTÍSTICO;

(07)



4.1 QUADRO GERAL DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

GRUPOS DE SERVIÇOS:                                                   SERVIÇO/ PROJETO

(Extraído da Lei Federal 12.378, de
31.10.2010- regulamento o exercício da
Arquitetura e Urbanismo e cria o CAU)

(Extraído da resolução CONFEA 1010/2005, Tabela de
Honorários do IAB/1991 e outras fontes)

LD PN EV EP AP PL PB PE CO CP AS AE AB

ETAPAS 
ADICIONAIS

ITEM ÂMBITO CÓDIGO

 -LD: Levantamento de dados; -PN: Programa de necessidades; -EV:Estudo de viabilidade técnico-legal; -EP:Estudo preliminar; -AP: Anteprojeto; -PL: Projeto legal; -PB:Projeto básico; -PE: Projeto para execução;-SERVIÇOS ADICIONAIS: -CO: Coordenação gerenciamento projetos; -CP: 
Compatibilização de projetos; -AS: Assessoria para aprovação de projeto; -AE: Assistência à execução da obra; -AB: As built" (desenho conforme construído).

MODALI

DADE DE 

REMUNE

RAÇÃO

ETAPAS A DESENVOLVER/              
% RELATIVO

Plano de Manejo Ambiental 01 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5%

Plano Diretor de Operação Urbana Consorciada 01 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5%

Plano Local de Habitação de Interesse Social 01 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5%

Seleção de Projetos Estruturantes 01 10% 10% 20% 20% 40%

Termo de Referência de Projetos Estruturantes 01 10% 10% 20% 20% 40%

(12) (12) PLANEJAMENTO REGIONAL; PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 01 10% 10% 20% 20% 40%

(13) (13) MEIO AMBIENTE Zoneamento Geombiental 01 100%

Diagnóstico Ambiental 01 100%

Relatório Ambiental Simplificado- RAS 01 20% 20% 30% 30%

Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA 01 20% 20% 30% 30%

Estudo de Impacto Ambiental- Relatório de Impacto de Meio 
Ambiente- EIA- RIMA

01 20% 20% 30% 30%

Plano de Monitoramento Ambiental 01 20% 20% 30% 30%

Plano de Recuperação de Áreas Degradada- PRAD 01 20% 20% 30% 30%

-POR ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES:

IV (14) Execução de Obras por Empreitada 01 De acordo com o cronograma fisico e financeiro da obra

Execução de Obras por Administração 02 De acordo com o cronograma fisico e financeiro da obra

Fiscalização de Obras 02 De acordo com o cronograma fisico e financeiro da obra

V ÂMBITOS DIVERSOS: (15) (15) TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA DOS
MATERIAIS;

Realização de ensaios e pesquisas 01 20% 30% 50%

Assistência Técnica, Assessoria, Consultoria, Vistoria, 
Monitoramento, Laudo, Parecer Técnico, Auditoria e 
Arbitragem;

01 20% 30% 50%

Avaliação e Perícia 02 20% 30% 50%

(17) (17) TREINAMENTO, ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA,
DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE,
EXPERIMENTAÇÃO, ENSAIO,
PADRONIZAÇÃO, MENSURAÇÃO E
CONTROLE DE QUALIDADE;

Treinamento, Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, 
Desenvolvimento, Análise, Experimentação, Ensaio, 
Padronização, Mensuração e Controle de Qualidade

01 20% 30% 50%

ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE 
OBRAS:

(16) (16) ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, 
CONSULTORIA, VISTORIA, PERÍCIA, 
AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO, LAUDO, 
PARECER TÉCNICO, AUDITORIA E 
ARBITRAGEM;

(14) EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E 
CONDUÇÃO DE OBRAS



 

 

 

5.0. CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
 
Para o melhor entendimento das informações contidas no presente Manual, apresentamos os 
conceitos e definições do glossário abaixo. 
 
Este glossário é de natureza específica, não devendo prevalecer entendimentos distintos dos termos 
nele apresentados, embora aplicáveis em outros contextos. 
 
Análise – atividade que envolve a determinação das partes constituintes de um todo, buscando 
conhecer sua natureza ou avaliar seus aspectos técnicos. 
Arbitragem – atividade que constitui um método alternativo para solucionar conflitos a partir de 
decisão proferida por árbitro escolhido entre profissionais da confiança das partes envolvidas, 
versados na matéria objeto da controvérsia. 
Assessoria – atividade que envolve a prestação de serviços por profissional que detém conhecimento 
especializado em determinado campo profissional, visando ao auxílio técnico para a elaboração de 
projeto ou execução de obra ou serviço. 
Assistência – atividade que envolve a prestação de serviços em geral, por profissional que detém 
conhecimento especializado em determinado campo de atuação profissional, visando suprir 
necessidades técnicas. 
Auditoria – atividade que envolve o exame e a verificação de obediência a condições formais 
estabelecidas para o controle de processos e a lisura de procedimentos. 
Avaliação – atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de um 
bem, de um direito ou de um empreendimento. 
Benefícios e Despesas Indiretas- BDI: índice resultante dos acréscimos aos preços de custo dos insumos 
básicos do projeto (materiais, mão de obra, equipamentos, etc) e que é composto basicamente de: 
- Despesas indiretas (DI); 
- Despesas legais (DL) referente aos impostos; 
- Lucro (L) da atividade. 
Coleta de dados – atividade que consiste em reunir, de maneira consistente, dados de interesse para o 
desempenho de tarefas de estudo, planejamento, pesquisa, desenvolvimento, experimentação, 
ensaio, e outras afins. 
Condução – atividade de comandar a execução, por terceiros, do que foi determinado por si ou por 
outros. 
Consultoria – atividade de prestação de serviços de aconselhamento, mediante exame de questões 
específicas, e elaboração de parecer ou trabalho técnico pertinente, devidamente fundamentado. 
Controle de qualidade – atividade de fiscalização exercida sobre o processo produtivo visando 
garantir a obediência a normas e padrões previamente estabelecidos. 
Coordenação – atividade exercida no sentido de garantir a execução de obra ou serviço segundo 
determinada ordem e método previamente estabelecidos. 
Custo da obra: custo de projeto somado ao custo de execução.  
Custo de projeto: despesas de projeto acrescidas do lucro e dos direitos autorais (de projeto).  
Custo de execução: despesas de execução acrescidas do lucro e dos direitos autorais (de execução).  
Custo Unitário Básico – CUB : é o custo direto de construção por m² de um determinado padrão de 
imóvel definido pela Norma NBR 12.721/93- projeto padrão N8-R. Seu objetivo básico é disciplinar o 
mercado de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos do setor 
da construção civil. 
O valor do CUB é calculado pelos parâmetros da Lei 4.591/64 e NBR 12.721/93 da ABNT, pelo Sindicato 
da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) de cada Estado, podendo ser encontrado nos sítios dos 
Sinduscons estaduais na internet ou ainda no site www.cub.org.br, que lista os valores de diversos 
estados.  
Como cada estado brasileiro calcula e atualiza mensalmente o seu CUB, o presente Manual utiliza esse 
parâmetro como elemento de indexação e regionalização do cálculo dos valores dos projetos e 
serviços aqui indicados. 
Desempenho de cargo ou função técnica - atividade exercida de forma continuada, no âmbito da 
profissão, em decorrência de ato de nomeação, designação ou contrato de trabalho. 
Desenvolvimento – atividade que leva à consecução de modelos ou protótipos, ou ao 
aperfeiçoamento de dispositivos, equipamentos, bens ou serviços, a partir de conhecimentos obtidos 
através da pesquisa científica ou tecnológica. 
Despesas de projeto: despesas, diretas e indiretas, de material, mão de obra e outras, necessárias à 
prestação dos serviços do projeto.  
Despesas de execução: despesas, diretas e indiretas de material, mão-de-obra e outras, necessárias à 
execução da obra.  
Direção – atividade técnica de determinar, comandar e essencialmente decidir na consecução de 
obra ou serviço. 
Direitos autorais: remuneração pelo talento, criatividade e competência técnica, investida pelo 
arquiteto na criação e/ou execução da obra de Arquitetura, assim como pela exclusividade de 



 

 

utilização de serviços contratados. 
Divulgação técnica – atividade de difundir, propagar ou publicar matéria de conteúdo técnico. 
Elaboração de orçamento – atividade realizada com antecedência, que envolve o levantamento de 
custos, de forma sistematizada, de todos os elementos inerentes à execução de determinado 
empreendimento. 
Encargos sociais (ES): são os custos indiretos incidentes sobre a mão de obra empregada no processo 
de elaboração de projetos. 
Ensaio – atividade que envolve o estudo ou a investigação sumária de aspectos técnicos e/ou 
científicos de determinado assunto. 
Ensino – atividade cuja finalidade consiste na transmissão de conhecimento de maneira formal. 
Equipamento – instrumento, máquina ou conjunto de dispositivos operacionais, necessário para a 
execução de atividade ou operação determinada. 
Especificação – atividade que envolve a fixação das características, condições ou requisitos relativos 
a materiais, equipamentos, instalações ou técnicas de execução a serem empregados em obra ou 
serviço técnico. 
Estudo – atividade que envolve simultaneamente o levantamento, a coleta, a observação, o 
tratamento e a análise de dados de natureza diversa, necessários ao projeto ou execução de obra ou 
serviço técnico, ou ao desenvolvimento de métodos ou processos de produção, ou à determinação 
preliminar de características gerais ou de viabilidade técnica, econômica ou ambiental. 
Confea – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 
Execução – atividade em que o Profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, realiza 
trabalho técnico ou científico visando à materialização do que é previsto nos projetos de um serviço 
ou obra. 
Execução de desenho técnico – atividade que implica a representação gráfica por meio de linhas, 
pontos e manchas, com objetivo técnico. 
Experimentação – atividade que consiste em observar manifestações de um determinado fato, 
processo ou fenômeno, sob condições previamente estabelecidas, coletando dados, e analisando-os 
com vistas à obtenção de conclusões. 
Extensão – atividade que envolve a transmissão de conhecimentos técnicos pela utilização de 
sistemas informais de aprendizado. 
Fiscalização – atividade que envolve a inspeção e o controle técnicos sistemáticos de obra ou serviço, 
com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece ao projeto e às especificações e 
prazos estabelecidos. 
Gestão – conjunto de atividades que englobam o gerenciamento da concepção, elaboração, 
projeto, execução, avaliação, implementação, aperfeiçoamento e manutenção de bens e serviços e 
de seus processos de obtenção. 
Honorários: remuneração devida pelo cliente ao arquiteto, em contrapartida por serviços prestados, 
incluindo os direitos autorais respectivos, tanto no caso de projetos quanto no de execução de obras.  
Instalação – atividade de dispor ou conectar convenientemente conjunto de dispositivos necessários a 
determinada obra ou serviço técnico, de conformidade com instruções determinadas. 
Laudo – peça na qual, com fundamentação técnica, o profissional habilitado, como perito, relata o 
que observou e apresenta as suas conclusões, ou avalia o valor de bens, direitos, ou 
empreendimentos. 
Manutenção – atividade que implica conservar aparelhos, máquinas, equipamentos e instalações em 
bom estado de conservação e operação. 
Mensuração – atividade que envolve a apuração de aspectos quantitativos de determinado 
fenômeno, produto, obra ou serviço técnico, num determinado período de tempo. 
Montagem – operação que consiste na reunião de componentes, peças, partes ou produtos, que 
resulte em dispositivo, produto ou unidade autônoma que venha a tornar-se operacional, 
preenchendo a sua função. 
Monitoramento - atividade de examinar, acompanhar, avaliar e verificar a obediência a condições 
previamente estabelecidas para a perfeita execução ou operação de obra, serviço, projeto, 
pesquisa, ou outro qualquer empreendimento. 
Normalização – Ver Padronização. 
Obra – resultado da execução ou operacionalização de projeto ou planejamento elaborado visando 
à consecução de determinados objetivos. 
Operação – atividade que implica fazer funcionar ou acompanhar o funcionamento de instalações, 
equipamentos ou mecanismos para produzir determinados efeitos ou produtos. 
Orientação técnica – atividade de proceder ao acompanhamento do desenvolvimento de uma obra 
ou serviço, segundo normas específicas, visando a fazer cumprir o respectivo projeto ou planejamento. 
Padronização – atividade que envolve a determinação ou o estabelecimento de características ou 
parâmetros, visando à uniformização de processos ou produtos. 
Parecer técnico – expressão de opinião tecnicamente fundamentada sobre determinado assunto, 
emitida por especialista. 
Perícia – atividade que envolve a apuração das causas que motivaram determinado evento, ou da 
asserção de direitos, e na qual o profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua 
trabalho técnico visando a emissão de um parecer ou laudo técnico, compreendendo: levantamento 



 

 

de dados, realização de análise ou avaliação de estudos, propostas, projetos, serviços, obras ou 
produtos desenvolvidos ou executados por outrem. 
Pesquisa – atividade que envolve investigação minudente, sistemática e metódica para elucidação 
ou o conhecimento dos aspectos técnicos ou científicos de determinado fato, processo, ou 
fenômeno.  
Planejamento – atividade que envolve a formulação sistematizada de um conjunto de decisões 
devidamente integradas, expressas em objetivos e metas, e que explicita os meios disponíveis ou 
necessários para alcançá-los, num dado prazo. 
Produção técnica especializada – atividade em que o profissional, por conta própria ou a serviço de 
terceiros, efetua qualquer operação industrial ou agropecuária que gere produtos acabados ou semi 
acabados, isoladamente ou em série. 
Projeto – representação gráfica ou escrita necessária à materialização de uma obra ou instalação, 
realizada através de princípios técnicos e científicos, visando à consecução de um objetivo ou meta, 
adequando-se aos recursos disponíveis e às alternativas que conduzem à viabilidade da decisão. 
Reparo – atividade que implica recuperar ou consertar obra, equipamento ou instalação avariada, 
mantendo suas características originais. 
Serviço Técnico – desempenho de atividades técnicas no campo profissional. 
Supervisão – atividade de acompanhar, analisar e avaliar, a partir de um plano funcional superior, o 
desempenho dos responsáveis pela execução projetos, obras ou serviços. 
Trabalho Técnico – desempenho de atividades técnicas coordenadas, de caráter físico ou intelectual, 
necessárias à realização de qualquer serviço, obra, tarefa, ou empreendimento especializados. 
Treinamento – atividade cuja finalidade consiste na transmissão de competências, habilidades e 
destreza, de maneira prática. 
Vistoria – atividade que envolve a constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e 
descrição minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagação das causas que o motivaram. 
 

  



5.2. VALOR DO CUB-R-8-N (em R$/m²)- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO- POR ESTADO

Item Estado Valor do CUB (R$/m2)

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1 AC

2 AL 825,21

3 AP

4 AM 1.055,14

5 BA 935,51 936,49

6 CE 709,16 721,06 744,88 742,66

7 DF 877,79 868,49

8 ES 837,99 839,51

9 GO 837,45 840,09

10 MA  818,09 819,41

11 MT 871,59 876,84

12 MS 804,81 805,77

13 MG 914,78 916,72

14 PA 830,53 831,49

15 PB 743,53 736,12

16 PR 927,07 976,65

17 PE

18 PI

19 RJ 968,47 969,71

20 RN

21 RS 941,88 967,74

22 RO 846,63 848,60

23 RR

24 SC 1.000,10 1.000,10

25 SP 939,37 951,23 951,83

26 SE 792,95 795,45

27 TO 898,93 901,66

28 RR

5.2.1. Valor do CUB (R$/m2) utilizado nas SIMULAÇÕES DE VALORES DOS SERVIÇOS DO PRESENTE MANUAL:
a) Ano- mês do orçamento: abr-11
b) Estado da federação destinatário do serviço: CE
c) CUB-R-8-N: (R$/m2) 721,06

2011



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - CAPÍTULO II- HONORÁRIOS PROFISSIONAIS:  



 

 

6.0. CONDIÇÕES BÁSICAS PARA DETERMINAÇÃO DOS 
VALORES DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 
6.1. MODALIDADES DE REMUNERAÇÃO 
 
Os parâmetros aqui adotados objetivam tão-somente sugerir honorários de referência. Não tem a 
pretensão de substituir a inarredável formação de preços, porque num orçamento criterioso, o BDI 
(benefícios e custos indiretos) peculiar do serviço é ponderado à conjuntura econômica, à 
capacidade de produção e administrativa de cada empresa ou profissional, dentre outros fatores. 
 
O IAB reconhece duas modalidades básicas de remuneração para os serviços profissionais prestados 
pelos arquitetos: 
 
6.1.1. A primeira, detalhada neste documento, estabelece honorários iguais a um percentual sobre o 
custo de execução da obra. É o critério recomendado pela UIA- União Internacional de Arquitetos, 
pela FPAA- Federação Panamericana de Associações de Arquitetos, pela maioria dos institutos de 
arquitetos estrangeiros e historicamente adotado pelo IAB. Comporta as seguintes variações: 
 
a) Percentual sobre o custo estimado de execução da obra, calculado na contratação do projeto  
b) Percentual sobre o custo orçado de execução da obra, estimado na contratação do projeto e 

calculado ao seu término; 
c) Percentual sobre o custo contabilizado de execução da obra, estimado na contratação do 

projeto e calculado ao final da execução. 
 
6.1.2. A segunda estabelece o custo de Projetos somando as despesas (estimadas ou contabilizadas) 
de projetos, direitos autorais e lucro. É outro modelo também admitido pelo IAB e aceito pelo 
mercado. Comporta as seguintes variações:  
 
a) Custo de projeto estimado; 
b) Custo de projeto contabilizado, com teto prefixado; 
c) Custo de projeto contabilizado, sem teto prefixado; 
d) Custo de projeto contabilizado, com o componente direitos autorais mais lucros prefixados. 
 
O cálculo do valor das despesas de projeto, por sua vez, considera o tipo e a quantidade de desenhos 
e documentos a serem produzidos e/ou tipo e a quantidade de horas técnicas necessárias à 
realização do serviço. 
 
6.1.3. Conforme demonstrado acima, as 02 (duas) modalidades de remuneração apresentam 07 (sete) 
variações. Para efeito da elaboração do presente manual adotou-se basicamente as seguintes 
variações mais comumente utilizadas pela maioria dos escritórios de Arquitetura e Urbanismo: 
 
a) MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 01- CÁLCULO PELO CUSTO DO SERVIÇO: 

 
Conforme o item 6.1.2.a) Custo de projeto estimado: 
Recomendada para os GRUPOS DE SERVIÇOS 11 e 13 a 16 do presente Manual. 
 
b) MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 02- PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DA OBRA: 
 
Conforme o item 6.1.1.a) Percentual sobre o custo estimado de execução da obra, calculado na 
contratação do projeto:  
Recomendada para os GRUPOS DE SERVIÇOS 01 a 10, 12 e 17 do presente Manual. 
 
De acordo com sua natureza e peculiaridade alguns serviços poderão ser calculados pela 
combinação das duas modalidades acima. 
 
A forma de utilização das duas modalidades acima estão indicadas nos itens 6.6 e 6.7 a seguir. 
 
6.2. TABELAS DE CUSTO DE HORAS TÉCNICAS 
 
Para efeito de remuneração de horas técnicas dos profissionais de escritórios de arquitetura e 
urbanismo no item 6.6.8. deste Manual são apontados diversas especialidades e valor de salário por 
hora, convertidos em CUB’s- Custo Unitário Básico de Edificações, com o objetivo de adaptar tais 
valores à de cada estado brasileiro. O escritório deverá promover o ajustes dos valores com base no 
Acordos Coletivos dos Sindicatos de cada categoria no estado para o qual se destina o serviço a ser 
orçado. 
 
 



 

 

6.3. ORÇAMENTO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
6.5.1. Conforme dispõe o art. 40 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é obrigatória a 
apresentação prévia de orçamento. È também obrigatório mencionar as condições inerentes do 
trabalho, função ou ofício. É indispensável torná-lo uma ORDEM DE SERVIÇO que autoriza a 
consecução dos trabalhos. Ainda assim, apesar do direito irrefutável em receber os honorários 
ajustados, o profissional pode ser agastado por litígios que só visam embromar.  Portanto, para evitar 
alegações capciosas e/ou ser acusado de prática abusiva, só inicie os serviços após a anuência 
expressa do contratante (art.39, alínea VI do CDC);  
 
6.2.2. Além do que, o profissional é equiparado a um FORNECEDOR. Por isso, cuidado com omissões ou 
promessas contidas na proposta, pois o cliente é o CONSUMIDOR privilegiado, tanto pela inversão do 
ônus da prova, como também pelo direito de exigir que se cumpram os requisitos consignados na 
oferta apresentada, na publicidade veiculada, ou por esta tabela que tem circulação pública. 
 
6.4. SALVAGUARDAS PROFISSIONAIS 
 
6.3.1. A utilização não autorizada de Estudos Preliminares, Anteprojetos ou Projetos Legais para a 
execução da obra e suscetível de aplicação de disposições legais relativas ao mau uso do projeto 
obriga o pagamento de indenização a ser fixada em contrato. 
 
6.3.2. Uma vez iniciado o trabalho de cada uma das fases de projeto, fica assegurado ao arquiteto o 
direito de terminá-la e receber a remuneração correspondente. 
 
6.3.2.1.  O cancelamento de parte dos trabalhos contratados obriga o cliente ao pagamento de 
multa rescisória a ser fixada em contrato. Recomenda-se 20% sobre o valor da fase subsequente 
àquela em andamento. 
 
6.3.2.2. O projeto contrato poderá ser executado somente para os fins e local indicados nos desenhos 
e documentos de projeto. 
 
6.3.2.3. A remuneração pelos direitos autorais não implica cessão destes. 
 
6.4. DIREITOS AUTORAIS 
 
6.4.1. A produção em projetos e/ou obras assegura, automaticamente, os Direitos Autorais (art. 17 da 
Lei 5.194/66 e art. 22 da Lei 9.610/98).  No entanto, ainda que a nova lei do direito autoral faculte o 
registro, as entidades de classe recomendam aos profissionais - como prova de anterioridade numa 
eventual “semelhança” - que registrem a autoria junto ao CONFEA, porque, mesmo não precisando 
convalidar, fica, para todos os efeitos, reforçada a titularidade; 
 
6.4.2. A aquisição do original (projeto), ou de exemplar (obra), não confere ao adquirente qualquer 
dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os casos previstos 
na Lei 9.610/98, como também, é ilícito civil e penal - sob pena de ação indenizatória - a utilização 
indevida de projetos, esboços e obras plásticas concernentes à arquitetura, engenharia, paisagismo, 
topografia, etc.; 
 
6.4.3. Os direitos patrimoniais perdurarão por 70 anos após o falecimento do autor, e a cessão dos 
direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de 05 anos. (art. 41 e 51 da Lei 
9.610/98); 
 
6.4.4. O projeto contratado só deverá ser executado para os fins e locais indicados.   A reprodução 
do projeto – com o respaldo da Constituição Federal (art. 5º. alínea XXVII) e o art. 29 da Lei 9.610/98 - 
depende de autorização prévia e expressa do autor.   Na repetição de projetos e obras com o 
consentimento do autor, a remuneração sugerida será de acordo com o presente Manual; 
 
6.4.5. O cliente é obrigado a dispor previamente dos subsídios para o exercício profissional, sem que 
o autor do projeto seja onerado com os pré-requisitos indispensáveis à consecução do contrato, 
tampouco, os honorários preconizados nesta tabela, não incluem os custos de projetos 
complementares; 
 
6.4.6. Para qualquer modificação na obra, durante a execução ou após concluída a obra, passíveis 
ou não de regularização, é imprescindível a anuência do autor do projeto arquitetônico (art. 24, IV e 26 
da Lei 9.610/98), porque – ressalvado o erro técnico - se as mudanças não autorizadas depreciarem a 
reputação, ou se tiver que repudiar a autoria, arcará o contratante com indenização por violação do 
direito moral e contra a honra do profissional. E, tendo em vista o art. 18 da Lei 5.194/66, as alterações 
só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado. Portanto, o autor fornecerá, às suas 
expensas, apenas uma cópia dos projetos, desde que na versão oficial da obra; 



 

 

 
6.4.7. Veiculação de Autoria do Projeto: As peças publicitárias veiculadas nas quais sejam 
apresentadas o projeto deverá haver menção explícita da sua autoria. 
 
6.5. ÉTICA PROFISSIONAL: 
 
Ao final deste Manual transcrevemos na sua íntegra o CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL- RESOLUÇÃO 
CONFEA 1.002, de 26.11.2002 para consulta e observação. 
 
  



 

 

6.7.6 MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 01- CÁLCULO PELO CUSTO DO SERVIÇO: 
 Conforme o item 6.1.2.a) Custo de projeto estimado: 
 Recomendada para os GRUPOS DE SERVIÇOS 11 a 17do presente Manual. 
 
6.6.7 FÓRMULA DO CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA: 
Nesta modalidade de remuneração o Preço de Venda é calculado em função do somatório dos 
componentes do orçamento necessário para a realização dos serviços: 
-Equipe Técnica Permanente (ET), Consultores Externos (CE), Serviços de Apoio Técnico (AT) e Outras 
Despesas Diretas (DD). 
 
Sobre tais componentes incidem diferentes percentuais de Encargos Sociais (ES) e BDI (Benefícios e 
despesas indiretas, composto de Despesas Indiretas (DI), Despesas Legais (DL) e Lucro (L)), resultantes 
das variáveis próprias de cada escritório e de cada projeto.   
 
Como esses componentes são variáveis para cada escritório e serviço específico, seus percentuais 
devem ser ajustados pelo proponente, implicando em consequente ajuste no Preço de Venda para 
mais ou para menos. 
 
Indicamos abaixo, a fórmula de composição de cada parcela do Preço de Venda formado pelos 
componentes do orçamento e acrescidos de Encargos Sociais e BDI que deverão ser ajustados em 
função das variáveis próprias de cada escritório.  
 
6.6.7.1  FÓRMULA GERAL DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA: 
 
PV=  (ET x K1) + (CE X K2) + (AT X K3) + (DD X K4), onde: 
 
PV= PREÇO DE VENDA 
ET= EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE:  
 Preço do custo direto estimado das horas da equipe técnica permanente; 
CE=  CONSULTORES EXTERNOS:  
 Preço do custo direto estimado para pagamento a pessoas físicas através de RPA (Recibo de 
Profissional Autonômo para pagamento a consultores externos); 
AT= SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO:   
 Preço do custo direto estimado para pagamento a empresas prestadoras de serviços 
complementares; 
DD= OUTRAS DESPESAS DIRETAS:  
 Preço do custo direto estimado para pagamento de outras verbas necessárias para a 
realização dos serviços tais como locação de veículos, viagens, hospedagem, cópias, etc. 
 
K1=  Multiplicador aplicável ao preço do custo direto da Equipe Técnica Permanente (ET), 
acrescentando os encargos sociais (ES1) e BDI1 (Benefícios e despesas indiretas, composto de 
Despesas Indiretas (DI1), Despesas Legais (DL1) e Lucro (L1)), para a composição do Preço de Venda 
do serviço. 

K1 = (1+ES1) x (1+DI1) x (1+L1) x (1+DL1) 
 
K2=  Multiplicador aplicável ao preço do custo direto dos Consultores Externos (CE), pessoas físicas, 
acrescentando os encargos sociais (ES2) e BDI2 (Benefícios e despesas indiretas, composto de 
Despesas Indiretas (DI2), Despesas Legais (DL2) e Lucro (L2)), para a composição do Preço de Venda 
do serviço. 

K2 = (1+ES2) x (1+DI2) x (1+L2) x (1+DL2) 
 
K3=  Multiplicador aplicável ao preço do custo direto pagos a empresas prestadoras de Serviços de 
Apoio Técnico (AT), acrescentando o BDI3 (Benefícios e despesas indiretas, composto de Despesas 
Indiretas (DI3), Despesas Legais (DL3) e Lucro (L3)), para a composição do Preço de Venda do serviço. 

K3 = (1+ES3) x (1+DI3) x (1+L3) x (1+DL3) 
 
K4 = Multiplicador aplicável ao preço do custo direto de Outras Despesas Diretas (DD) necessárias à 
realização dos serviços, acrescentando o BDI (Benefícios e despesas indiretas, composto de Despesas 
Indiretas (DI4), Despesas Legais (DL4) e Lucro (L4)), para a composição do Preço de Venda do serviço. 
 K4 = (1+ES4) x (1+DI4) x (1+L4) x (1+DL4) 
 
 Para a elaboração do presente Manual adotou-se as variáveis da tabela contida no item 6.6.9 
a seguir, aplicáveis a Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada tributados com base no 
Lucro Presumido, que podem ser alteradas, ajustando-se à realidades específicas de cada escritório 
de arquitetura e urbanismo. 
6.6.1. Componentes dos Orçamentos4: 
 
As principais componentes que deverão estar presentes no orçamento de um trabalho de Arquitetura 



 

 

e Urbanismo são os custos diretos, os custos indiretos, as despesas legais (tributos) e os benefícios. 
 
6.6.1.1 Custos Diretos 
 
Os custos diretos são relativos aos recursos despendidos exclusivamente para a execução do trabalho 
e podem ser agrupados em quatro componentes básicas, a saber: 
 

a) Recursos Humanos – Equipe Técnica Permanente (ET) – componente referente aos profissionais, 
alocados para o trabalho, que integram a equipe técnica permanente da empresa; 

 
b) Recursos Humanos – Consultores Externos (CE) – componente referente aos profissionais, 

alocados para o trabalho, que não fazem parte da equipe técnica permanente da empresa, 
ou seja, são Consultores Externos; 

 
c) Serviços de Apoio Técnico (AT) – levantamentos, análises, ensaios, testes, laudos e demais 

serviços técnicos que subsidiam o trabalho da consultoria; 
 

d) Despesas Diretas (DD) – recursos financeiros, materiais, equipamentos e serviços de terceiros, 
não submetidos à responsabilidade técnica da consultoria, e despendidos exclusivamente na 
execução do trabalho; 

 
6.6.1.2 Despesas Indiretas (DI): 
 
As despesas indiretas, apesar de indispensáveis para viabilizar a execução dos trabalhos, nem sempre 
são diretamente vinculados ao trabalho em questão, ou seja, são decorrentes do fornecimento, da 
manutenção e da utilização de recursos e serviços que podem ser compartilhados na consecução e 
realização de múltiplos trabalhos da consultoria. Portanto, estes custos devem ser rateados 
(suportados) por todos os contratos da empresa. 
 
6.6.1.3 Despesas Legais (Tributos) 
 
São os impostos e contribuições incidentes sobre o faturamento da empresa. 
 
6.6.1.4 Benefícios 
 
Outra parcela a ser considerada na composição de um orçamento refere-se ao lucro a ser obtido 
com a execução do trabalho. 
 
Nenhuma empresa, por mais simples que seja, pode trabalhar com vistas, apenas, ao pagamento das 
despesas, pois assim agindo, está fadada ao fracasso, caso seja surpreendida por algum imprevisto. 
 
A parcela do lucro possibilita não apenas a remuneração pelo risco e pelo capital investido, como 
também o acúmulo de uma reserva de recursos a ser utilizada para fazer frente a eventuais imprevistos 
ou insucessos, ou para a realização de novos investimentos. 
 
6.6.2 Quantificação dos recursos 
 
6.6.2.1 Quantificação das Cargas Horárias – Recursos Humanos  
 
Tendo em vista a grande variedade de serviços realizados pelas empresas do setor, é fundamental 
ressaltar a importância do autor do orçamento ter em mãos o escopo detalhado do trabalho a ser 
executado, incluindo todas as atividades que serão desenvolvidas, produtos que serão entregues e 
prazos para a conclusão. Assim sendo, cabe ao orçamentista quantificar as horas necessárias, durante 
todo o período contratual, de cada profissional alocado à equipe. 
 
Ressalta-se que a produtividade dos profissionais, integrantes de uma determinada equipe de 
trabalho, depende da capacitação e do conhecimento de cada indivíduo e da eficiente sinergia da 
equipe alocada. 
 
Obviamente, os coeficientes de produtividade irão variar de profissional para profissional e de equipe 
para equipe, cabendo ao autor do orçamento estimar a dedicação de seus profissionais às tarefas 
elencadas, evitando, prioritariamente, o subdimensionamento da carga de trabalho que, ao final da 
execução de um contrato, resultaria em um prejuízo. 



 

 

 
Como resultado desta análise, o autor do orçamento deverá produzir tabelas de quantificação das 
cargas horárias dos profissionais, integrantes da equipe técnica permanente e dos consultores 
externos. 
 
6.6.2.2 Quantificação das Despesas Diretas: 
 
Cabe ao orçamentista analisar o escopo dos trabalhos, as atividades envolvidas, os produtos e as 
fases de entrega, assim como a forma de apresentação, e identificar e quantificar todas as demandas 
relacionadas com a execução do contrato. 
 
As despesas diretas são gastos decorrentes diretamente da execução do contrato, relacionados com 
materiais, serviços e equipamentos, alocados exclusivamente para o cumprimento do contrato em 
questão. 
 
Como exemplo destas despesas pode-se citar: impressão de desenhos, cópias reprográficas, 
encadernações, fotografias, mídias, locação de veículo, diárias, refeições, passagens aéreas etc. 
 
6.6.2.3 Quantificação dos Serviços de Apoio Técnico 
 
São serviços complementares, executados por profissionais ou empresas subcontratados, e que são 
necessários para o desenvolvimento dos trabalhos de arquitetura e engenharia consultiva. 
Diferenciam-se das despesas diretas por serem atividades e serviços vinculados à responsabilidade 
técnica inerente ao trabalho da consultoria. 
 
Dentre estes serviços pode-se destacar: levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens, ensaios 
geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais (biológicos e físico-químicos), ensaios em cimento, 
agregados, aço, concreto, solo, pavimento etc.. 
 
Geralmente, estes serviços são discriminados nos editais de licitação e quando não o forem, devem ser 
especificados e quantificados pelos profissionais da área técnica. 
 
6.6.3 Preços 
Um primeiro passo para a definição dos preços de venda dos serviços deve ser a composição dos 
custos. 
Quanto mais detalhada a composição, mais fácil será a identificação de eventuais distorções. A 
composição pode ser realizada por custos unitários, que multiplicados pelas quantidades 
anteriormente definidas representam o custo global dos serviços. 
 
6.6.3.1 Recursos Humanos  
 
A remuneração de cada profissional alocado ao trabalho deverá ser tomada com base nos valores 
salariais dos profissionais da equipe técnica, que deverão ser compatíveis com os valores de mercado 
e respeitar os Pisos Salariais vigentes, conforme Tabela apresentada no item x.x. 
 
Outras fontes de patamares salariais praticados no mercado podem ser encontradas em jornais de 
grande circulação e tabelas referenciais publicadas por órgãos de pesquisa e contratantes públicos 
de serviço de arquitetura e engenharia consultiva. 
 
Os custos horários destes profissionais podem ser obtidos com a divisão do salário mensal recebido 
pela quantidade média mensal de horas trabalhadas pela empresa, conforme apresentado no 
demonstrativo de composição do fator K (Item X.X). 
 
6.6.3.2Despesas Diretas e Serviços de Apoio Técnico 
 
Estes custos podem ser obtidos pela cotação junto aos fornecedores, fabricantes e prestadores de 
serviço. 
 
6.6.3.3 Encargos Sociais, Despesas Indiretas, Tributos e Benefícios  
 
Avaliados os custos unitários inicia-se a definição do preço de venda do serviço, que deve fazer frente 
aos custos anteriormente citados e ainda cobrir outros custos, muitas vezes despercebidos ou 
negligenciados pelos orçamentistas e que não estão diretamente vinculados aos custos para a 



 

 

execução dos serviços. 
 
 Dentre estes custos destacam-se: 
 

a) Encargos Sociais e Benefícios aos Trabalhadores – encargos incidentes sobre a folha de 
pagamento, encargos demissionais, benefícios pagos ao trabalhador e demais custos que 
deverão ser pagos ou apropriados para quitação quando devidos, tais como: férias e abono 
de férias, 13° salário, auxílio refeição, auxílio transporte, plano de saúde, seguro de vida, 
abonos legais etc.; 

 
b) Despesas Indiretas – despesas não apropriadas diretamente nos custos do contrato, como por 

exemplo: funcionários administrativos, assessoria jurídica, assessoria contábil, telefonia, água e 
luz, aluguel e manutenção de sede, atestados, certidões, cartórios etc., tarifas bancárias, 
segurança, manutenção de equipamentos, licenças de usos e atualização de software, 
hardware, seguros, impostos e taxas não vinculados com o faturamento, papelaria, mercado, 
livros, jornais e revistas, despesas comerciais etc.; 

 
c) Despesas Legais (Tributos) – impostos e contribuições incidentes sobre o faturamento ou o 

resultado da empresa: PIS, COFINS e Imposto sobre Serviço. 
 
6.6.4 Composição do Preço de Venda (PV): 
Conforme anteriormente citado, o preço de venda deve também contemplar o benefício ou lucro. 
 
A forma de transformar os custos diretos (recursos humanos, despesas diretas e serviços de apoio 
técnico) em preços de venda, que contemplem também as despesas indiretas, os tributos e o lucro, é 
multiplicar cada uma das parcelas componentes dos custos diretos por um coeficiente multiplicativo 
denominado Fator K, composto de forma a agregar aos custos unitários os demais custos indiretos, 
tributos e benefícios. 
 
A composição genérica deste fator, diferenciada para cada componente das despesas diretas, é 
apresentada no item 6.6.9 deste Manual. 
Observa-se que, em função das características da empresa, do regime tributário adotado ou do 
trabalho a ser executado, este fator pode apresentar variações significativas e, portanto, o 
orçamentista deverá analisar cuidadosamente a composição para expurgar, incluir ou alterar os 
percentuais apresentados. 
 
Da somatória dos produtos dos custos diretos pelos correspondentes Fatores “K” resultará o preço de 
venda do serviço, preço este compatível com os preceitos citadas no início do presente trabalho (ver 
exemplo de aplicação no item 6.6.7. 
 
6.6.5 Aferição do orçamento elaborado 
 
Ciente da difícil tarefa de se identificar e quantificar, com precisão, os custos diretos e indiretos 
relacionados com as atividades da arquitetura e engenharia consultivas, por vezes o orçamentista 
pode se sentir inseguro diante do resultado obtido. 
A elaboração dos orçamentos para execução de estudos e projetos de arquitetura e engenharia 
consultiva, por profissionais diferentes, pode resultar em valores diversos, tendo em vista a subjetividade 
do entendimento das tarefas que estão sendo orçadas, assim como a variedade dos custos e da 
produtividade estimada das equipes de profissionais alocadas para a execução de cada tarefa. 
Com o intuito de possibilitar uma aferição ou balizamento do orçamento elaborado, apresenta-se no 
item 6.6.9.5 deste trabalho uma curva obtida de dados pesquisados pela Associação Brasileira de 
Consultores de Engenharia  ABCE e pela Financiadora de Estudos e Projetos FINEP, publicados no 
“Manual de Orçamentação”. 
 
A curva serve como balizador de preços praticados no mercado. A comparação do preço de venda 
calculado através dos passos indicados neste Roteiro com a curva apresentada permitirá uma 
aferição da ordem de grandeza do orçamento, confirmando a coerência do cálculo com o histórico 
do mercado. 
 
Para a correta leitura da curva se faz necessário conhecer, ou estimar, o custo total das obras a serem 
realizadas, que em si, também se apresenta como um desafio. 
 
Caso não se disponha de um orçamento da obra, referências do custo total do empreendimento 



 

 

podem ser obtidas em orçamentos preliminares de planos diretores, em publicações especializadas 
com estimativas de custos unitários específicos, tais como: custo por metro quadrado construído 
(edificações), custo de construção por quilômetro (rodovias, ferrovias, metrô etc.), custo per capita 
(implantação de sistemas de saneamento básico) etc. 
 
6.6.6 Conclusão 
 
A utilização da metodologia descrita nesta Modalidade de Remuneração – 01 – Cálculo pelo custo do 
serviço, resultará na preparação de orçamentos que contemplem todos os custos e despesas 
associados à boa prática da Arquitetura e Urbanismo, proporcionando confiabilidade na venda de 
serviços técnicos profissionais, dentro de patamares de mercado e da ética profissional. 
 
 

  



6.6.7

6.6.7.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS:
CLT, Código Tributário, CDC, e demais leis, normas e portarias pertinentes a nível federal, estadual e municipal)

6.6.7.2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES:
Ver itens 6.6.1 a 6.6.7.

6.6.7.3 TABELA DE HONORÁRIOS: (EXEMPLO GENÉRICO DE APLICAÇÃO PRÁTICA)

VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês do orçamento: abr-11

Estado destinatário do serviço: CE

CUB-R-8-N (R$/m2): 721,06

a) RECURSOS HUMANOS - EQUIPE PERMANENTE

Total
% do CUB R$ R$ R$

a.1 h 40,00 13,4011% 96,63 3.865,21    15.044,32     

a.2 h 80,00 5,8549% 42,22 3.377,40    13.145,65     

a.3 h 120,00 3,8700% 27,91 3.348,60    13.033,56     

a.4 h 180,00 2,4500% 17,67 3.179,87    12.376,83     

a.5 h 240,00 1,7500% 12,62 3.028,45    11.787,46     

TOTAL DO ITEM 1 65.387,82     

b) RECURSOS HUMANOS - CONSULTORES

Unitário Total
b.1 vb 20,00 200,00 4.000,00    7.430,25       

b.2 vb 32,00 250,00 8.000,00    14.860,50     

b.3 vb 16,00 190,00 3.040,00    5.646,99       

TOTAL DO ITEM 2 27.937,74     

c) SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

Unitário Total
c.1 m 1,00 3.500,00 3.500,00    5.417,89

c.2 eq.d 1,00 12.800,00 12.800,00  19.814,00

c.3 un. 1,00 12.000,00 12.000,00  18.575,62

c.4 un. 1,00 2.500,00 2.500,00    3.869,92

c.5 un. 1,00 5.150,00 5.150,00    7.972,04

TOTAL DO ITEM 3 55.649,47     

d) DESPESAS DIRETAS

Unitário Total
mês 1,00 4.500,00 4.500,00    6.663,00       

m2 6,00 200,00 1.200,00    1.776,80       

un. 1.000,00 0,10 100,00       148,07          

un. 15,00 50,00 750,00       1.110,50       

mês 2,00 800,00 1.600,00    2.369,07       

un. 100,00 12,00 1.200,00    1.776,80       

TOTAL DO ITEM 4 13.844,22     

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 162.819,26   

6.6.7.4 ETAPAS DE SERVIÇO: (VARIÁVEIS: CONSULTAR O SERVIÇO A SER ORÇADO CONFORME O PRESENTE MANUAL)
Valor proporcional:

Na etapa Acumulad

o
1 LD Levantamento de dados: 5,0% 5,00% 8.140,96

2 PN Programa de necessidades: 5,0% 10,00% 8.140,96

3 EV Estudo de viabilidade: 5,0% 15,00% 8.140,96

4 EP Estudo preliminar: 15,0% 30,00% 24.422,89

5 AP Anteprojeto: 20,0% 50,00% 32.563,85

6 PL Projeto legal: 20,0% 70,00% 32.563,85

7 PB Projeto básico:  (1) 20,0% 90,00% 32.563,85

8 PE Projeto para execução: 10,0% 100,00% 16.281,93

Total (etapas normais): 100,000% 162.819,26       

Descrição

Quantida
de (ex.)

Descrição K4

Abrev.

Encadernações

Locação de equipamentos

Refeições

Cópia reprográfica

Impressão de desenhos

Locação de Veículo

K3

K2

Preço (R$)

Etapa/ 

serviço 

nr.

Sub-item

1,4807

Obs.: K1, K2, K3 e K4 são multiplicadores que incluem ao preço de custo os encargos sociais (ES) e BDI (Benefícios e despesas 
indiretas, composto de Despesas Indiretas (DI), Despesas Legais (DL) e Lucro (L)), para a composição do Preço de Venda do 
serviço.

Preço de 
Venda

Geógrafo consultor

1,8576

Quantida
de (ex.)

Unidade

Arquiteto Sênior

Arquiteto Júnior 

Preço de 
Venda (R$)

Quantidad
e (Ex.)

Sub-item K1

Sub-item

Sub-item

Consultor ambiental

Arquiteto Coodenador Geral

Preço de Custo (R$)

Custo (R$)

Desenhista projetista

Função

Tabela de Composição do Preço de Venda do Projeto ou Serviço  na MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 01- CÁLCULO PELO 
CUSTO DO SERVIÇO:

Preço (R$)

Unitário

Consultor jurídico

Unidade

Unidade

3,8922

Quantida
de (ex.)

1,5480

Preço de Custo

Retirada de corpo de prova

Custo (R$)

Ensaio de permeabilidade com carga 
constante

Desenhista copista

Execução de sondagem a percussão

Equipe de topografia (serviços 
planialtimétricos)

Medição da resistividade do solo

Unidade

Função

Descrição



Obs.:  (1)

 -Etapas adicionais:
9 CO 10,000% 10,00% 16.281,93

10 CP 10,000% 20,00% 16.281,93

11 AS 5,000% 25,00% 8.140,96

12 AE 5,000% 30,00% 8.140,96

13 AB 5,000% 35,00% 8.140,96

Total (etapas adicionais): 35,000% 56.986,74         

6.6.7.5 PRODUTOS FINAIS:
Variáveis: consultar o serviço a ser orçado conforme o presente manual.

6.6.7.6 FORMA DE PAGAMENTO
a)

b)

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00% 32.563,85

1 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00% 6.512,77

2 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00% 6.512,77

3 EV Estudo de viabilidade: 4,00% 32,00% 6.512,77

4 EP Estudo preliminar: 12,00% 40,00% 19.538,31

5 AP Anteprojeto: 16,00% 56,00% 26.051,08

6 PL Projeto legal: 16,00% 72,00% 26.051,08

7 PB Projeto básico: (1) 16,00% 88,00% 26.051,08

8 PE Projeto para execução: 8,00% 96,00% 13.025,54

Total (etapas normais): 100,000% 162.819,26       

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais: (50% no início e 50% no final dos serviços)

9 CO Coordenação gerenciamento projetos 10,00% 10,00% 16.281,93

10 CP Compatibilização de projetos 10,00% 20,00% 16.281,93

11 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00% 8.140,96

12 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00% 8.140,96

13 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00% 8.140,96

Total (etapas adicionais): 35,000% 56.986,74

O presente Manual sugere a aplicação de percentuais para o desenvolvimento do projeto/serviço de etapas, conforme 
estabelecidos abaixo, que deve ser adaptada a cada situação nele prevista.

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja realizado o seu valor proporcional 
deverá ser adicionado ao Projeto para execução (PE).

Coordenação e gerenciamento de projetos 
complementares:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja realizado o seu valor proporcional 
deverá ser adicionado ao Projeto para execução (PE).

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição Forma de pagamento:

Compatibilização de projetos

Assessoria para aprovação de projeto:

Assistência à execução da obra:

"As built" (desenho conforme construído):

Para efeito de cobrança do projeto, cliente e arquiteto deverão acordar um plano de pagamento, que deverá contemplar as 
diferentes etapas do projeto e seus serviços complementares.



6.6.8

6.6.8.1 PARÂMETROS CONSIDERADOS:
Mês do orçamento: abr-11

Estado destinatário do serviço: CE
CUB-R-8-N (R$/m2): 721,06

Valor do Salário Mínimo Nacional- SMN (R$): (março/2011) 545,00
Fator de elevação salarial entre níveis da mesma profissão/cargo: 123,00%

6.6.8.2 VALOR DE REMUNERAÇÃO BRUTA PARA TRABALHADOR ASSALARIADO:
 Quant. De 

salarios 

mínimos 

Valor por mês

unid. R$ R$/h %CUB/h

 A B = A X SMN C = B /166 D = C/CUB (%)

Encargos sociais: (3) 0,00%

BDI (Benefícios e despesas indiretas) (3) 0,00%

1 Assessor Técnico/ Consultor Especializado                29,43 16.040,62                       96,63 13,401%

2 Arquiteto Coodenador Geral                23,93 13.041,15                       78,56 10,895%

3 Arquiteto Supervisor                19,45 10.602,56                       63,87 8,858%

4 Arquiteto Coordenador                15,82 8.619,97                         51,93 7,202%

5 Arquiteto Sênior                12,86 7.008,11                         42,22 5,855%

6 Arquiteto Pleno                10,45 5.697,65                         34,32 4,760%

7(1)(4) Arquiteto Júnior                  8,50 4.632,23                         27,91 3,870%

8 Engenheiro Supervisor                19,45 10.602,56                       63,87 8,858%

9 Engenheiro Coordenador                15,82 8.619,97                         51,93 7,202%

10 Engenheiro Sênior                12,86 7.008,11                         42,22 5,855%

11 Engenheiro Pleno                10,45 5.697,65                         34,32 4,760%

12(1)(4) Engenheiro Júnior                  8,50 4.632,23                         27,91 3,870%

13 Geólogo Supervisor                15,56 8.482,05                         51,10 7,086%

14 Geólogo Coordenador                12,65 6.895,98                         41,54 5,761%

15 Geólogo Sênior                10,29 5.606,49                         33,77 4,684%

16 Geólogo Pleno                  8,36 4.558,12                         27,46 3,808%

17 Geólogo Júnior                  6,80 3.705,79                         22,32 3,096%

18 Geógrafo Supervisor                15,56 8.482,05                         51,10 7,086%

19 Geógrafo Coordenador                12,65 6.895,98                         41,54 5,761%

20 Geógrafo Sênior                10,29 5.606,49                         33,77 4,684%

21 Geógrafo Pleno                  8,36 4.558,12                         27,46 3,808%

22 Geógrafo Júnior                  6,80 3.705,79                         22,32 3,096%

23 Sociólogo Supervisor                15,56 8.482,05                         51,10 7,086%

24 Sociólogo Coordenador                12,65 6.895,98                         41,54 5,761%

25 Sociólogo Sênior                10,29 5.606,49                         33,77 4,684%

26 Sociólogo Pleno                  8,36 4.558,12                         27,46 3,808%

27 Sociólogo Júnior                  6,80 3.705,79                         22,32 3,096%

28 Biólogo Supervisor                15,56 8.482,05                         51,10 7,086%

29 Biólogo Coordenador                12,65 6.895,98                         41,54 5,761%

30 Biólogo Sênior                10,29 5.606,49                         33,77 4,684%

31 Biólogo Pleno                  8,36 4.558,12                         27,46 3,808%

32 Biólogo Júnior                  6,80 3.705,79                         22,32 3,096%

33 Químico Supervisor                19,45 10.602,56                       63,87 8,858%

34 Químico Coordenador                15,82 8.619,97                         51,93 7,202%

35 Químico Sênior                12,86 7.008,11                         42,22 5,855%

36 Químico Pleno                10,45 5.697,65                         34,32 4,760%

37(1)(4) Químico Júnior                  8,50 4.632,23                         27,91 3,870%

38 Projetista/Tecnólogo                10,45 5.697,65                         34,32 4,760%

39 Desenhista projetista                  5,38 2.932,55                         17,67 2,450%

40 Desenhista copista                  3,84 2.094,68                         12,62 1,750%

41 Técnico Sênior                  7,69 4.189,36                         25,24 3,500%

42 Estagiário nível superior                  2,31 1.256,81                           7,57 1,050%

43 Secretária                  6,15 3.351,49                         20,19 2,800%

44 Auxiliar Administrativo                  1,98 1.077,26                           6,49 0,900%

45 Motorista                  2,31 1.256,81                           7,57 1,050%

46 Mensageiro                  1,00 544,98                              3,28 0,455%

VALOR DE HORAS TÉCNICAS DE PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA E URBANISMO (4):

Item Profissão/ cargo  Valor por hora 



 Quant. De 

salarios 

mínimos 

Valor por mês

unid. R$ R$/h %CUB/h

 A B = A X SMN C = B /166 D = C/CUB (%)

Item Profissão/ cargo  Valor por hora 

(2) Os salários para os demais cargos variam conforme o mercado de trabalho de cada estado e são 

aqui indicados como valores de referência indexados ao CUB.

(3) O menor salário é o Salário Mínimo Nacional estabelecido pelo Governo Federal do Brasil a cada ano.

(4) O piso profissional está também sujeito aos acordos coletivos celebrados entre os sindicatos de cada 

estado/região.

(1) Lei 5.194/1966- "Art. 82. As remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos, 

qualquer que seja a fonte pagadora, não poderão ser inferiores a 6 (seis) vêzes o salário-mínimo da 

respectiva região." 

(1) Lei federal nr. 4.950-A/ 1966- Art.3°-b, Art.5° e 6°: definem que o piso profissional para arquitetos, 

engenheiros e químicos pode ser também equivalente a 8,50 Salários Mínimos Nacionais (SMN), para 

jornada de 8h/dia.



6.6.9 RESUMO DO CÁLCULO DO FATOR “K”

DESPESAS 
INDIRETAS 

(DI)

LUCRO (L) DESPESAS 
LEGAIS (DL)

(1) (2) (3) (4)  (5) 
K1 EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE (ET) ES1 DI1 L1 DL1 K1 = (1+ES1) x (1+DI1) x (1+L1) x (1+DL1) 3,8922

85,64% 55,76% 10,00% 22,37%
K2 CONSULTORES EXTERNOS (CE) ES2 DI2 L2 DL2 K2 = (1+ES2) x (1+DI2) x (1+L2) x (1+DL2) 1,8576

20,00% 15,00% 10,00% 22,37%
K3 SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (AT) ES2 DI3 L3 DL3 K3 = (1+ES3) x (1+DI3) x (1+L3) x (1+DL3) 1,5480

0,00% 15,00% 10,00% 22,37%
K4 DESPESAS DIRETAS (DD) ES3 DI4 L4 DL4 K4 = (1+ES4) x (1+DI4) x (1+L4) x (1+DL4) 1,4807

0,00% 10,00% 10,00% 22,37%

NOTAS:

 (1)

(2)

(3)

(4)
(5)

As Despesas Indiretas (DI) são estimadas em percentuais sobre o custo direto da Equipe Técnica Permanente (ET) + Encargos Sociais (ES1). Os valores 
indicados no item 6.6.9.1.a.3, do presente Manual, foram obtidos a partir de valores médios com base em pesquisa realizada junto a diferentes tipos de 
escritório, extraídos da publicação "Roteiro de Preços- Orientação para Composição de Preços de Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia- 
SIANAENCO- SP- 2008". Cada escritório deve calcular e atualizar periodicamente essses cusstos a fim de melhor espelhar a sua realidade.

Lucro variável de acordo com a expectativa de resultado do escritório proponente;
Despesas com impostos variáveis conforme o enquadramento fiscal do escritório proponente e o município onde será realizada a prestação do serviço. 
Para a elaboração deste Manual adotou-se o enquadramento fiscal mais comumente adotado: Sociedade por cotas de responsabilidade limitada 
tributadas com base no lucro presumido. Consultar o contador para determinação dos componentes aplicáveis ao escritório proponente e calculá-los 
conforme planilha anexa ao presente documento;

Para trabalhos desenvolvidos na sede da empresa não deve ser considerada a parcela das despesas indiretas (DI) na composição do K4. Essa parcela é 
pertinente para os serviços de gerenciamento, fiscalização, supervisão etc., desenvolvidos fora da sede da empresa.

Encargos sociais variáveis conforme o enquadramento fiscal do escritório proponente e o município onde será realizada a prestação do serviço. Para a 
elaboração deste Manual adotou-se o enquadramento fiscal mais comumente adotado: Sociedade por cotas de responsabilidade limitada tributadas 
com base no lucro presumido. Consultar o contador para determinação dos componentes aplicáveis ao escritório proponente e calculá-los conforme 
planilha anexa ao presente documento;

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
(BDI)

(Expressa o percentual de incidência de Encargos Sociais (ES) e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) sobre os custos de projeto.)

FATOR COMPONENTES DO ORÇAMENTO ENCARGOS 
SOCIAIS 

(ES)

K



6.6.9.1 FATOR “K1”(1) - RECURSOS HUMANOS - EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE

SUB-ITEM DESCRIÇÃO FÓRMULA/ FATOR/ 
ALÍQUOTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR/ 
RESULTADO

a) COMPONENTES DISCRIMINADOS DO FATOR "K1":

a.1 CÁLCULO DAS HORAS PRODUTIVAS / 
IMPRODUTIVAS

a.1.1 NÚMERO MÉDIO DE DIAS IMPRODUTIVOS
a. Número de semanas por ano = 365 dias/ano / 7 

dias/semana =
                   52,14 

b. N° de sábados e domingos por ano (2 x a) =                  104,29 

c. Feriados por ano: 01/01, 25/01, 21/04, 
01/05, 09/07, 07/09, 
12/10, 02/11, 15/11, 
25/12, 3ª de carnaval, 4ª 
de cinzas (1/2 período), 
6ª santa, “Corpus Christi” 
e Consciência Negra =

14,50

d. N° de feriados em sábados ou domingos 
(estatística de 28 anos) =

2,85

e. N° de feriados em dias da semana = (c - d) = 11,65

f. Total de dias improdutivos por ano = (b + e) = 115,94
a.1.2 NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS PELA EMPRESA

g. Total de dias trabalhados por ano = (365 - f) = 249,06

h. Jornada diária de trabalho - (Convenção 
Coletiva) = 

8,00

i. Número de horas trabalhadas por ano = (g x h) =               1.992,51 

j. Número médio de horas trabalhadas pela 
empresa, por mês = 

(i / 12) =                  166,04 

a.1.3 NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS PELO 
EMPREGADO
Férias

k. k. Horas de Férias = 8 horas x [30 dias - 
(sábados + domingos + 
feriados)] = 8 x [30 - (30/7 
+ 30/7 + e/12)] = 

                 163,66 

Faltas Justificadas

l. Horas de Faltas Justificadas = 3 dias/ano = 24,00
Auxílio Enfermidade

m. % de funcionários que recorrem ao auxílio 
enfermidade = 

10%

n. N° de sábados e domingos em 15 dias de auxílio 
enfermidade = 

4,29

o. Horas de Auxílio Enfermidade = 8,00 x (15 - 4,29) x 10,00%                      8,57 

Aviso Prévio

p. Dias dispensados do aviso prévio trabalhado (7 dias - sábado e 
domingo) = 

5

q. Permanência média dos funcionários na 
empresa, em meses = 

24

r. % de empregados que são demitidos = 80%

s. % de empregados que cumprem o aviso prévio = 20%

t. Horas de Aviso Prévio = 5 x 80% x 20% x 8 x 12/24 
=

3,2

Licença Paternidade

u. Dias da licença paternidade = 5

v. Porcentagem de funcionários do sexo masculino 
= 

80%

w. Porcentagem de funcionários que recorrem à 
licença = 

10%

x. Horas - Licença Paternidade = 5 x 80% x 10% x 8 3,2

y. Reciclagem Tecnológica (horas/ano) = 5

z. Total de horas improdutivas =  (k + l + o + t + x + y) = 207,63

aa Total de horas trabalhadas pelo empregado, por 
ano =

 (i - z) =               1.784,88 

ab Número de horas produtivas do empregado, por 
mês = 

148,74

a.2 ENCARGOS SOCIAIS = ES

(Expressa o percentual de incidência de Encargos Sociais (ES) e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) sobre a equipe técnica 
permanente.)



SUB-ITEM DESCRIÇÃO FÓRMULA/ FATOR/ 
ALÍQUOTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR/ 
RESULTADO

a.2.1 GRUPO 2.1 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE 
PAGAMENTO

ac Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS 20,00%

ad Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 8,00%

ae Serviço Social do Comércio - SESC 1,50%

af Serviço Nacional do Aprendizado Comercial - 
SENAC 

1,00%

ag Salário Educação 2,50%

ah Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - 
SEBRAE 

0,60%

ai Instituto Nac. Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA 

0,20%

aj Seguro Contra os Riscos de Acidentes do 
Trabalho 

1,00%

SUBTOTAL DO GRUPO “2.1” 34,80%
a.2.2 GRUPO 2.2 - DIAS NÃO TRABALHADOS

Férias Anuais = 163,66 / 1.784,93 x 100 9,17%

ak Faltas Justificadas = 24,00 / 1.784,93 x 100 1,34%

al Auxílio Enfermidade = 8,57 / 1.784,93 x 100 0,48%

am Aviso Prévio Trabalhado =  3,20 / 1.784,93 x 100 0,18%

an Licença Paternidade = 3,20 / 1.784,93 x 100 0,18%

ao Reciclagem Tecnológica = 5,00 / 1.784,93 x 100 0,28%
SUBTOTAL DO GRUPO “2.2” 11,63%

a.2.3 GRUPO 2.3 - ENCARGOS DE DEMISSÃO
Aviso Prévio Indenizado

aq Empregados demitidos = 80%

ar Permanência média na empresa = 24 meses

as Multa (sobre o FGTS acumulado no período) = 50%

at Correção anual do FGTS = 3%

au Correção mensal do FGTS = 0%

av Aviso Prévio Indenizado = 12/24 x 80% x 163,66 / 
1.784,93 x 100 

3,67%

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

aw Contribuição mensal =  8% x 163,66 / 1.784,93 x 
100 

0,73%

ax Contribuição sobre 13° = 0,73% + 0,73% x (1 + 3%) 1%

ay Valor acumulado corrigido = 19,60%

az Rescisão s/ justa causa =  (12 m / 24 m) x 50% x 
80% x 19,60% 

3,92%

SUBTOTAL DO GRUPO “2.3” 7,59%
a.2.4 GRUPO 2.4 - ABONOS LEGAIS

ba 13° Salário = 163,66 / 1.784,93 x 100 9,17%

bb Abono de Férias = 1/3 x 163,66 / 1.784,93 x 
100 

3,06%

SUBTOTAL DO GRUPO “2.4” 12,23%
a.2.5 GRUPO 2.5 - REINCIDÊNCIAS

bc Grupo 2.1 x Grupo 2.2 = 4,05%

bd Grupo 2.1 x Grupo 2.4 = 4,25%
SUBTOTAL DO GRUPO “2.5” 8,30%
SUBTOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 74,55%

a.2.6 GRUPO 2.6 - ENCARGOS COMPLEMENTARES
Auxílio Alimentação:

be Porcentagem de funcionários que recebem o 
benefício = 

100%

bf Auxílio Refeição (valor diário) = R$ 11,00

bg Parcela subsidiada pela empresa = 80%

bh Número médio de dias úteis por mês = 21 21

bi Salário médio do profissional que recebe o 
benefício - Eng° Junior

bj Piso definido na convenção 2006/2007 = R$ 
3.035,00

bk Reajuste da convenção coletiva 2007/2008 = 4,5% Salário médio = R$ 3.171,58

bl Percentual sobre salário = 100% x 80% x 11,00 x 21 / 
3.171,58 

5,83%

Vale Transporte:

bm Porcentagem de funcionários que recebem o 
benefício = 50%

50%



SUB-ITEM DESCRIÇÃO FÓRMULA/ FATOR/ 
ALÍQUOTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR/ 
RESULTADO

bn Salário médio do profissional que recebe o 
benefício - Desenhista - 

R$ 1.385,00

bo Valor do Vale Transporte = R$ 2,30

bp Número médio de viagens por dia = 3

bp Número médio de viagens por mês = 63

br Desconto do funcionário =  6% x 1.385,00 = 83,10

bs Custo para a empresa = 63 x 2,30 - 83,10 = 61,80

bt Percentual sobre salário = 50% x 61,80 / 3.171,58 = 0,97%
Assistência Médica: 3,71%
Seguro Coletivo: 0,58%
TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES = 11,09%
ES = ENCARGOS SOCIAIS = 85,64%

a.3 DESPESAS INDIRETAS = DI

bu Funcionários administrativos 22,00%

bv Assessoria jurídica 0,85%

bw Assessoria contábil 1,01%

bx Comunicação 1,14%

by Água e luz 0,84%

bz Transporte local 1,02%

ca Aluguel de sede 5,34%

cb Atestados, certidões, cartórios etc. 0,27%

cc Tarifas bancárias 0,06%

cd Segurança 0,24%

ce Manutenção: sede e equipamentos 0,84%

cf Atualização de software e hardware 8,19%

cg Seguros: sede e equipamentos 0,17%

cp Seguros específicos do serviço a ser orçado 0,00%

ch Associações 0,62%

ci Impostos e Taxas Municipais 0,49%

cj Papelaria 2,22%

ck Gráfica 0,54%

cl Material de limpeza e de uso geral 0,34%

cm Combustível 0,52%

cn Livros, jornais e revistas 0,57%

co Despesas Comerciais 8,05%

cp Aluguel de veículo 0,44%

cp Custo financeiro 0,00%
TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS = DI = 55,76%

a.4 DESPESAS LEGAIS

a.4.1. ISS 5,00%

(Variável de acordo com o município onde o 
serviço é prestado)

a.4.2. COFINS

cq Alíquota Plena 7,60%

cr Percentual de Compensações 20%

cs Alíquota adotada - COFINS 7,60% x (1-20%) 6,08%

a.4.3. PIS

ct Alíquota Plena 1,65%

cu Percentual de Compensações 20%

cv Alíquota adotada - COFINS 1,65% x (1-20%) 1,32%

a.4.4 IRPJ (1) 15% x 32%= 4,80%

a.4.5 CSLL (1) 9% x 32%= 1,08%

(1) Adotada alíquotas de IRPJ e CSLL para 
empresas optantes pela apuração de resultado 
com base no lucro presumido, situação mais 
comumente utilizada. Consultar especialista em 
tributação ou pesquisar em 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridic
a/DIPJ/2005/PergResp2005/pr517a555.htm para 
verificar se a empresa prestadora do serviço 
enquadra-se nesta situação.

TOTAL DAS DESPESAS LEGAIS = DL 18,28%

b) COMPOSIÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DO FATOR "K1":

b.1 ES = ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS

b.1.1 GRUPO 2.1 -ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE 
PAGAMENTO



SUB-ITEM DESCRIÇÃO FÓRMULA/ FATOR/ 
ALÍQUOTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR/ 
RESULTADO

cw Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS 20,00%

cx Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 8,00%

cy Serviço Social do Comércio - SESC 1,50%

cz Serviço Nacional do Aprendizado Comercial - 
SENAC

1,00%

da Salário Educação 2,50%

db Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - 
SEBRAE

0,60%

dc Instituto Nac. Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA

0,20%

de Seguro Contra os Riscos de Acidentes do 
Trabalho

1,00%

SUBTOTAL DO GRUPO “2.1” 34,80%

b.1.2 GRUPO 2.2- DIAS NÃO TRABALHADOS

df Férias Anuais 9,17%

dg Faltas Justificadas 1,34%

dh Auxílio Enfermidade 0,48%

di Aviso Prévio Trabalhado 0,18%

dj Licença Paternidade 0,18%

dk Reciclagem Tecnológica 0,28%
SUBTOTAL DO GRUPO “2.2” 11,63%

b.1.3 GRUPO 2.3- ENCARGOS DE DEMISSÃO

dl Aviso Prévio Indenizado 3,67%

dm Depósito por Rescisão sem Justa Causa 3,92%
SUBTOTAL DO GRUPO “2.3” 7,59%

b.1.4 GRUPO 2.4- ABONOS LEGAIS

dn 13° Salário 9,17%

do Abono de Férias 3,06%
SUBTOTAL DO GRUPO “2.4” 12,23%

b.1.5 GRUPO 2.5- REINCIDÊNCIAS

dp Grupo 2.1 x Grupo 2.2 4,05%

dq Grupo 2.1 x Grupo 2.4 4,26%
SUBTOTAL DO GRUPO “2.5” 8,30%

SUBTOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 74,55%

b.1.6 GRUPO 2.6- ENCARGOS COMPLEMENTARES

dr Auxílio Alimentação 5,83%

ds Vale-transporte 0,97%

dt Assistência Médica 3,71%

du Seguro Coletivo 0,58%
TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,09%

ES = ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS 85,64%

b.2 DI = DESPESAS INDIRETAS 55,76%

b.3 L = LUCRO 10,00%

b.4 DL = DESPESAS LEGAIS
dv ISS 5,00%

dw COFINS 6,08%

dx PIS 1,32%

dy IRPJ 4,80%

dz CSLL 1,08%

TOTAL (i)  (i)= 18,28%

TOTAL DE DL = DESPESAS LEGAIS DL = [1 / (1-i) - 1] x 100 22,37%

b.5 K1 = K1 = (1+ES) x (1+DI) x (1+L) x (1+DL) 3,8922

c) EXEMPLO DE APLICAÇÃO PRÁTICA DO FATOR K1:

ea C = CUSTO HORAS 100,00

eb ES = ENCARGOS SOCIAIS 85,64% 85,64

ac C+ES = 185,64

ed DI = DESPESAS INDIRETAS 55,76% 103,51



SUB-ITEM DESCRIÇÃO FÓRMULA/ FATOR/ 
ALÍQUOTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO VALOR/ 
RESULTADO

ef C+ES+DI = 289,16

eg CUSTO FINAL = 289,16

eh L = LUCRO 10,00% 28,92

ei C+ES+DI+L = 318,07

ej DL = 22,37% 71,15

ek PREÇO = (C+ES+DI+L+DL) 389,22

el FATURA 389,22

em ISS 5,00% -19,46

en COFINS 6,08% -23,66

eo PIS 1,32% -5,14

ep SALDO PARCIAL 340,96

eq CUSTO FINAL 289,16

er LUCRO BRUTO 51,80

es ALÍQUOTA DO IR 4,80% -18,68

et ALÍQUOTA DA CSLL 1,08% -4,20

eu LUCRO LÍQUIDO                    28,92 

ev % LUCRO LÍQUIDO 28,98 / 289,16= 10,00%



6.6.9.2 FATOR “K2” - RECURSOS HUMANOS - CONSULTORES EXTERNOS

SUB-
ITEM

DESCRIÇÃO FÓRMULA/ FATOR/ 
ALÍQUOTA

MEMÓRIA DE 
CÁLCULO

VALOR/ 
RESULTADO

a)

a.1 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O RPA
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS 20,00%
ES = ENCARGOS SOCIAIS 20,00%

a.2 DESPESAS INDIRETAS = DI 15,00%
Administração 15,00%
TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS = DI

a.3 DESPESAS LEGAIS
ISS 5,00%
COFINS
Alíquota Plena 7,60%
Percentual de Compensações 20%
Alíquota adotada - COFINS 7,60% x (1-20%) 6,08%
PIS
Alíquota Plena 1,65%
Percentual de Compensações 20%
Alíquota adotada - PIS 1,65% x (1-20%) 1,32%

a.4.4 IRPJ (1) 15% x 32%= 4,80%
a.4.5 CSLL (1) 9% x 32%= 1,08%

(1) Adotada alíquotas de IRPJ e CSLL para 
empresas optantes pela apuração de resultado 
com base no lucro presumido, situação mais 
comumente utilizada. Consultar especialista em 
tributação ou pesquisar em 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridic
a/DIPJ/2005/PergResp2005/pr517a555.htm para 
verificar se a empresa prestadora do serviço 
enquadra-se nesta situação.
TOTAL DAS DESPESAS LEGAIS = DL 18,28%

b)

b.1 ES = ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS

b.1.1 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O RPA
(RECIBO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO)

b.1.1.1 Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS 20,00%

ES = ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS 20,00%

b.2 DI = DESPESAS INDIRETAS 15,00%

b.3 L = LUCRO 10,00%

b.4 DL = DESPESAS LEGAIS
b.4.1 ISS 5,00%
b.4.2 COFINS 6,08%
b.4.3 PIS 1,32%

b.5 IRPJ (1) 4,80%
b.6 CSLL (1) 1,08%

TOTAL (i) 18,28%

DL = DL = [1 / (1-i) - 1] x 100 22,37%

b.7 K2 = K2 = (1+ES) x (1+DI) x (1+L) x (1+DL) 1,8576

c)

C = CUSTO HORAS 100,00
ES = ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 20,00

COMPONENTES DISCRIMINADOS DO FATOR "K2"

FÓRMULA DE CÁLCULO DO FATOR "K2"

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO FATOR "K2"

(Expressa o percentual de incidência de Encargos Sociais (ES) e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) sobre os 
consultores externos.)



SUB-
ITEM

DESCRIÇÃO FÓRMULA/ FATOR/ 
ALÍQUOTA

MEMÓRIA DE 
CÁLCULO

VALOR/ 
RESULTADO

C+ES 120,00
DI = DESPESAS INDIRETAS 15,00% 18,00
C+ES+DI 138,00
CUSTO FINAL 138,00
L = LUCRO 10,00% 13,80
C+ES+DI+L 151,80
DL = 22,37% 33,96
PREÇO = (C+ES+DI+L+DL) 185,76
FATURA 185,76
ISS 5,00% -9,29
COFINS 6,08% -11,29
PIS 1,32% -2,45
SALDO PARCIAL 162,72
CUSTO FINAL 162,72
LUCRO BRUTO 23,03
IRPJ 4,80% -8,92
CSLL 1,08% -2,01
LUCRO LÍQUIDO 12,11
% LUCRO LÍQUIDO 8,78%



6.6.9.3 FATOR “K3” - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

SUB-ITEM DESCRIÇÃO FÓRMULA/ FATOR/ 
ALÍQUOTA

MEMÓRIA DE 
CÁLCULO

VALOR/ 
RESULTADO

a) COMPONENTES DISCRIMINADOS DO FATOR "K3"

a.1 ES = ENCARGOS SOCIAIS 0,00%
a.2 DESPESAS INDIRETAS = DI

Administração 15,00%
TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS = DI 15,00%

a.3 DESPESAS LEGAIS
a.3.1 ISS 5,00%
a.3.2 COFINS

Alíquota Plena 7,60%
Percentual de Compensações 20%
Alíquota adotada - COFINS 7,60% x (1-20%) 6,08%

a.3.3 PIS
Alíquota Plena 1,65%
Percentual de Compensações 20%
Alíquota adotada - PIS 1,65% x (1-20%) 1,32%

a.3.4 IRPJ (1) 15% x 32%= 4,80%
a.3.5 CSLL (1) 9% x 32%= 1,08%

(1) Adotada alíquotas de IRPJ e CSLL para 
empresas optantes pela apuração de resultado 
com base no lucro presumido, situação mais 
comumente utilizada. Consultar especialista em 
tributação ou pesquisar em 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridic
a/DIPJ/2005/PergResp2005/pr517a555.htm para 
verificar se a empresa prestadora do serviço 
enquadra-se nesta situação.

TOTAL DAS DESPESAS LEGAIS = DL 18,28%

b) FÓRMULA DE CÁLCULO DO FATOR "K3"

b.1 ES = ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS 0,00%

b.2 DI = DESPESAS INDIRETAS 15,00%

b.3 L = LUCRO 10,00%

b.4 DL = DESPESAS LEGAIS
b.4.1 ISS 5,00%
b.4.2 COFINS 6,08%
b.4.3 PIS 1,32%

b.4.4 IRPJ (1) 15% x 32%= 4,80%
b.4.5 CSLL (1) 9% x 32%= 1,08%

(1) Adotada alíquotas de IRPJ e CSLL para 
empresas optantes pela apuração de resultado 
com base no lucro presumido, situação mais 
comumente utilizada. Consultar especialista em 
tributação ou pesquisar em 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridic
a/DIPJ/2005/PergResp2005/pr517a555.htm para 
verificar se a empresa prestadora do serviço 
enquadra-se nesta situação.

TOTAL (i) 18,28%

DL = DL = [1 / (1-i) - 1] x 100 22,37%

b.5 K3 = K3 = (1+ES) x (1+DI) x (1+L) x (1+DL) 1,5480

c) EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO FATOR "K3"

DEMONSTRAÇÃO ALÍQUOTAS VALORES
C = CUSTO HORAS 100,00

(Expressa o percentual de incidência de Encargos Sociais (ES) e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) sobre os 
serviços de apoio técnico.)



SUB-ITEM DESCRIÇÃO FÓRMULA/ FATOR/ 
ALÍQUOTA

MEMÓRIA DE 
CÁLCULO

VALOR/ 
RESULTADO

ES = ENCARGOS SOCIAIS 0% 0,00
C+ES 100,00
DI = DESPESAS INDIRETAS 15,00% 15,00
C+ES+DI 115,00
CUSTO FINAL 115,00
L = LUCRO 10,00% 11,50
C+ES+DI+L 126,50
DL 22,37% 28,30
PREÇO = (C+ES+DI+L+DL) 154,80
FATURA 154,80
ISS 5,00% -7,74
COFINS 6,08% -9,41
PIS 1,32% -2,04
SALDO PARCIAL 135,60
CUSTO FINAL 135,60
LUCRO BRUTO 19,19
IRPJ 4,80% -7,43
CSLL 1,08% -1,67
LUCRO LÍQUIDO 10,09
% LUCRO LÍQUIDO 8,78%



6.6.9.4 FATOR “K4” - DESPESAS DIRETAS

SUB-ITEM DESCRIÇÃO FÓRMULA/ FATOR/ 
ALÍQUOTA

MEMÓRIA DE 
CÁLCULO

VALOR/ 
RESULTADO

a) COMPONENTES DISCRIMINADOS DO FATOR "K4"

a.1 ES = ENCARGOS SOCIAIS 0,00%
a.2 DESPESAS INDIRETAS = DI

Administração 10,00%
TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS = DI 10,00%

a.3 DESPESAS LEGAIS
a.3.1 ISS 5,00%
a.3.2 COFINS

Alíquota Plena 7,60%
Percentual de Compensações 20%
Alíquota adotada - COFINS 7,60% x (1-20%) 6,08%

a.3.3 PIS
Alíquota Plena 1,65%
Percentual de Compensações 20%
Alíquota adotada - PIS 1,65% x (1- 20%) 1,32%

a.3.4 IRPJ (1) 15% x 32%= 4,80%
a.3.5 CSLL (1) 9% x 32%= 1,08%

(1) Adotada alíquotas de IRPJ e CSLL para 
empresas optantes pela apuração de resultado 
com base no lucro presumido, situação mais 
comumente utilizada. Consultar especialista em 
tributação ou pesquisar em 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridic
a/DIPJ/2005/PergResp2005/pr517a555.htm para 
verificar se a empresa prestadora do serviço 
enquadra-se nesta situação.

TOTAL DAS DESPESAS LEGAIS = DL 18,28%

b) FÓRMULA DE CÁLCULO DO FATOR "K4"

b.1 ES = ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS 0,00%

b.2 DI = DESPESAS INDIRETAS 10,00%

b.3 L = LUCRO 10,00%

b.4 DL = DESPESAS LEGAIS
b.4.1 ISS 5,00%
b.4.2 COFINS 6,08%
b.4.3 PIS 1,32%

b.4.4 IRPJ 4,80%
b.4.5 CSLL 1,08%

TOTAL (I) 18,28%

DL = DL = [1 / (1-I) - 1] x 100 22,37%

b.5 K4 = K4 = (1+ES) x (1+DI) x (1+L) x (1+DL) 1,4807

c) EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO FATOR "K4"

C = CUSTO HORAS 100,00
ES = ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
C+ES 100,00
DI = DESPESAS INDIRETAS 10,00% 10,00
C+ES+DI 110,00
CUSTO FINAL 110,00
L = LUCRO 10,00% 11,00
C+ES+DI+L 121,00
DL 22,37% 27,07
PREÇO = ( C+ES+DI+L+DL ) 148,07
FATURA 148,07
ISS 5,00% -7,40
COFINS 6,08% -9,00

(Expressa o percentual de incidência de Encargos Sociais (ES) e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) sobre as 
despesas diretas.)



SUB-ITEM DESCRIÇÃO FÓRMULA/ FATOR/ 
ALÍQUOTA

MEMÓRIA DE 
CÁLCULO

VALOR/ 
RESULTADO

PIS 1,32% -1,95
SALDO PARCIAL 129,71
CUSTO FINAL 129,71
LUCRO BRUTO 18,36
IRPJ 4,80% -7,11
CSLL 1,08% -1,60
LUCRO LÍQUIDO 9,65
% LUCRO LÍQUIDO 8,78%



Fonte: Roteiro de Preços - Orientação Para Composição de Preços
de Estudos de Arquitetura e Engenharia - SINAENCO - SP - 2008

-



 

 

6.7. MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 02- PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DA OBRA: 
 
(Conforme o item 6.1.1.a Percentual sobre o custo estimado de execução da obra, calculado na 
contratação do projeto)  
Recomendada para os GRUPOS DE SERVIÇOS 01 a 11 e 14 do presente Manual. 
 
6.7.1. Fórmula básica: 
 
Conforme o item 6.1.1.a, acima, o presente Manual recomenda a contratação da maioria dos 
serviços aqui relacionados de acordo com o “percentual sobre o custo estimado de execução da 
obra, calculado na contratação do projeto”. 
 
Para tanto, antes de formalizar o valor a ser proposto o proponente deverá estimar o custo da obra ou 
atribuir valor para o serviço baseado no CUB- Custo Unitário Básico de Edificações, utilizando a fórmula 
básica: 
 
PV= Sc X CUB X (fp X R) , onde: 
R= Sp / Sc 
Sp= Snr + (Sr x r);  onde: 
 
PV=  Preço de venda do projeto/ serviço (R$) 
Sc=  Área construída estimada (m2)  
CUB=Custo Unitário Básico de Edificações (CUB-R8N) do mês do orçamento, obtido junto ao Sinduscon 
do estado destinatário do projeto/ serviço (R$/m2); 
fp=Fator percentual obtido na tabela em função da categoria da edificação e da área construída 
estimada, conforme Tabela de Honorários do Projeto/Serviço; 
Categoria da edificação, ver item 7.1.3 deste Manual: 
R=Redutor-1, resultante da fórmula : R = Sp / Sc (taxa unitária) 
Sp=  Área de projeto (m2) 
Snr=Área construída não repetida (m2) 
Sr=Área construída repetida (m2) 
r=Redutor-2 (%) para áreas repetidas em função da quantidade de repetições (q), conforme item 7.5.2 
do presente Manual 
q=Quantidade de repetições da área construída repetida (Sr) 
 
6.7.2.  Encargos Sociais e BDI: 
 
No Preço de Venda do Projeto ou Serviço (PV) calculado com base na MODALIDADE DE 
REMUNERAÇÃO 01- PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DA OBRA, estão incluídos Encargos Sociais (ES) e BDI 
(Benefícios e despesas indiretas, composto de Despesas Indiretas (DI), Despesas Legais (DL) e Lucro (L)), 
cujos percentuais aparecem neste manual como sugestão de valores médios. 
 
Cada escritório, no entanto, poderá alterar esses componentes, de acordo com os encargos 
correspondentes à sua realidade, o que implicará em alteração no Preço de Venda (PV). 
 
Para tanto, cada escritório deverá calcular os seus encargos periodicamente utilizando a forma 
indicada nos itens 6.6.8 e 6.6.9, e aplicar tais encargos na composição do Preço de Venda (PV), 
resultando na sua alteração. 
 
Os valores e percentuais calculados nos itens 6.6.8 e 6.6.9 foram obtidos com base na realidade da 
maioria dos escritórios de Arquitetura e Urbanismo, organizados na forma de Sociedades por Cotas de 
Responsabilidade Limitada e tributados com base no Lucro Presumido, podendo variar de acordo 
com as especificidades de cada escritório e podendo ser alterados para mais ou para menos com 
vistas a ajustar o Preço de Venda do Projeto ou Serviço (PV) à cada realidade específica. 

 
  



6.7.3. EXEMPLO DE APLICAÇÃO PRÁTICA DA "MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 02- PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DA OBRA"

PV= Sc X CUB X (fp X R) , onde:
R= Sp / Sc
Sp= Snr + (Sr x r); , onde:

PV=  Preço de venda do projeto/ serviço (R$)

Sc=  Área construída estimada (m2) 250,00

CUB= 721,06

fp= 7,871%

Categoria da edificação, conforme item 7.1.3 deste Manual: III
R= Redutor-1, resultante da fórmula : R = Sp / Sc (taxa unitária) 1,00

Sp=  Área de projeto (m2) 250,00

Snr= Área construída não repetida (m2) 250,00

Sr= Área construída repetida (m2) 0

r= 100,00%

q= Quantidade de repetições da área construída repetida (Sr) 0

PV= 250,00 X 721,06 X (7,871% X 1,00)= 14.188,28

6.7.4

 FÓRMULA GERAL PARA DECOMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA:

PV= (EP x K1) + (CE X K2) + (AT X K3) + (DD X K4), onde:

PV= PREÇO DE VENDA Calcular
EP= EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE: Calcular
CE= CONSULTORES EXTERNOS: Adotado: 0,00
AT= SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO: Adotado: 0,00
DD= OUTRAS DESPESAS DIRETAS: Adotado: 5% X PV
K1= (1+ES1) x (1+DI1) x (1+L1) x (1+DL1) 3,8922
K2= (1+ES2) x (1+DI2) x (1+L2) x (1+DL2) 1,8576
K3= (1+ES3) x (1+DI3) x (1+L3) x (1+DL3) 1,5480
K4 = (1+ES4) x (1+DI4) x (1+L4) x (1+DL4) 1,4807

6.7.5

ITEM

DESPESAS 
INIDIRETAS 
(DI)

LUCRO       
(L)

DESPESAS 
LEGAIS 
(DL)

FÓRMULA RESULTADO

(1) (2) (3) (4)  (5)
1 EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE (ET) ES1 DI1 L1 DL1 K1=

  -Índices normais: 85,64% 55,76% 10,00% 22,37% 3,8922
  -Índices adotados: 85,64% 55,76% 10,00% 22,37% 3,8922
  -Valores calculados: 3.463,01 2.965,84 3.584,72 1.001,36 2.463,94 13.478,86

2 CONSULTORES EXTERNOS (CE) ES2 DI2 L2 DL2 K2=
  -Índices normais: 20,00% 15,00% 10,00% 22,37% 1,8576
  -Índices adotados: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,0000
  -Valores calculados: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (AT) ES2 DI3 L3 DL3 K3=
  -Índices normais: 0,00% 15,00% 10,00% 22,37% 1,5480
  -Índices adotados: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,0000
  -Valores calculados: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 OUTRAS DESPESAS DIRETAS (DD) (5) ES3 DI4 L4 DL4 K4=
  -Índices normais: 0,00% 10,00% 10,00% 22,37% 1,4807
  -Índices adotados:  PV X 5% 5% 0,00% 10,00% 10,00% 22,37% 1,4807
  -Valores calculados: 479,12 0,00 47,91      52,70      129,68    709,41

5 TOTAIS: ###### ###### ###### ###### ###### PV=(ETxK1)+(CExK2)
+(ATxK3)+(DDxK4)

14.188,28

% RELATIVO AO PREÇO DE VENDA: 27,78% 20,90% 25,60% 7,43% 18,28% 100,00%

Para determinar o valor de cada verba referente aos Encargos Sociais e BDI , é necessário decompor o PV (Preço de Venda do 
Projeto ou Serviço) de acordo com a fórmula indicada no item 6.6.7.1. deste Manual.

DECOMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA CALCULADO PELA "MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 02- PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DA 
OBRA":

Para a decomposição do Preço de Venda nas verbas acima, adota-se os seguintes procedimentos:

PREÇO DE 
CUSTO 
(PC) (SEM 
LS E BDI)

COMPONENTES DO ORÇAMENTO

O Preço de Venda dos serviços calculado com base na MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 02- PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DA OBRA, 
é um preço de referência no qual estão incluídos Encargos Sociais (ES) e BDI (Benefícios e despesas indiretas, composto de Despesas 
Indiretas (DI), Despesas Legais (DL) e Lucro (L)), incidentes sobre os componentes do orçamento:  Equipe Técnica Permanente (ET), 
Consultores Externos (CE), Serviços de Apoio Técnico (AT) e Outras Despesas Diretas (DD).
Como esses componentes são variáveis para cada escritório e serviço específico, seus percentuais podem ser ajustados pelo 
proponente, implicando em consequente ajuste no Preço de Venda para mais ou para menos.

K1 = (1+ES4) x 
(1+DI4) x (1+L4) x 

(1+DL4)

ENCARG
OS 

SOCIAIS 
(ES)

BENEFÍCIOS E DESPESAS 
INDIRETAS (BDI) 

FATOR "K" PREÇO DE 
VENDA 
(PV) =   
PC + 

(ES+BDI)

K1 = (1+ES1) x 
(1+DI1) x (1+L1) x 

(1+DL1)

K1 = (1+ES2) x 
(1+DI2) x (1+L2) x 

(1+DL2)

K1 = (1+ES3) x 
(1+DI3) x (1+L3) x 

(1+DL3)

Cálculo do valor do projeto de arquitetura de uma residência unifamiliar com 250,00m2 de área construída estimada em município 
localizado no estado do Ceará, mês abril-2011:

Custo Unitário Básico de Edificações (CUB-R8N) do mês do orçamento, obtido junto ao Sinduscon do estado 
destinatário do projeto/ serviço (R$/m2);

Fator percentual obtido na tabela em função da categoria da edificação e da área construída estimada, 
conforme item 8.1.3 deste Manual;

Redutor-2 para áreas repetidas em função da quantidade de repetições (%), conforme item 7.5.2 do presente 
Manual:

Tabela de decomposição dos Encargos Sociais(ES) e BDI- Benefícios e Despesas Indiretas incidentes sobre os diferentes Componentes
do Orçamento na MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 02- PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DA OBRA :



 -NOTAS:

 (1)

(3)

(2)

(4)
(5)

As Despesas Indiretas (DI) são estimadas em percentuais sobre o custo direto da Equipe Técnica Permanente (ET) + Encargos Sociais
(ES1). Os valores indicados no item 6.6.9.1.a.3, do presente Manual, foram obtidos a partir de valores médios com base em pesquisa
realizada junto a diferentes tipos de escritório, extraídos da publicação "Roteiro de Preços- Orientação para Composição de Preços
de Estudos e Projetos de Arquitetura e Engenharia- SIANAENCO- SP- 2008". Cada escritório deve calcular e atualizar periodicamente
esses custos a fim de melhor espelhar a sua realidade.
Lucro variável de acordo com a expectativa de resultado do escritório proponente;
Despesas com impostos variáveis conforme o enquadramento fiscal do escritório proponente e o município onde será realizada a
prestação do serviço. Para a elaboração deste Manual adotou-se o enquadramento fiscal mais comumente adotado: Sociedade
por cotas de responsabilidade limitada tributadas com base no lucro presumido. Consultar o contador para determinação dos
componentes aplicáveis ao escritório proponente e calculá-los conforme planilha anexa ao presente documento;

Para trabalhos desenvolvidos na sede da empresa não deve ser considerada a parcela das despesas indiretas (DI) na composição
do K4. EsSa parcela é pertinente para os serviços de gerenciamento, fiscalização, supervisão etc., desenvolvidos fora da sede da
empresa.

Encargos sociais variáveis conforme o enquadramento fiscal do escritório proponente e o município onde será realizada a prestação
do serviço. Para a elaboração deste Manual adotou-se o enquadramento fiscal mais comumente adotado: Sociedade por cotas de
responsabilidade limitada tributadas com base no lucro presumido. Consultar o contador para determinação dos componentes
aplicáveis ao escritório proponente e calculá-los conforme planilha anexa ao presente documento;



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEÇÃO I- ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES  
  



 

 

7.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
A remuneração para os serviços de elaboração de projeto de arquitetura de edificações constante 
deste Manual é calculada com base na “Modalidade de Remuneração 02 – Percentual sobre o custo 
da obra”, conforme exposto acima no item 6.1.1 
 
Nesse cálculo são considerados vários parâmetros tais como:  
 
- tipo de projeto; 
- grau de dificuldade do projeto/serviço destinado à edificação a ser projetada, determinado pela 
sua classificação; 
- quantidade de repetições das áreas projetadas; 
- valor do CUB-N8R do estado da federação destinatária do projeto/serviço; 
- etapas de projeto a serem contratadas; 
- produtos finais de cada etapa a serem fornecidos. 
 
Desta forma, os valores finais dos projetos serão proporcionais ao seu porte, grau de complexidade, às 
etapas a serem realizadas e aos produtos finais a serem fornecidos.  
 
7.1. CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES 
 
7.1.1. Para elaboração deste Manual, as edificações são classificadas em quatro categorias (I, II, III e 
IV) segundo os seguintes critérios: 
 
- complexidade das pesquisas prévias necessárias à sua projetação; 
- diferenciação funcional, técnica e estética dos espaços e ambientes a serem projetados; 
- sofisticação compositiva da obra; 
- complexidade tecnológica, em especial dos projetos complementares; 
- complexidade do desenvolvimento de detalhamento do projeto; 
- intensidade de participação do cliente no processo projetual. 
 
7.1.2. Os tipos de edificações que não estiverem contemplados na lista a seguir deverão ser 
enquadrados segundo os critérios anteriores, na classe que deles mais se aproxima. 
 
7.1.3 Categoria por uso da edificação 
 

HABITACIONAL CATEGORIA 
Residencial 
 

Habitação de interesse social I 
Edifícios de apartamentos, conjuntos habitacionais de 
casas e/ou Edifícios, condomínios e vila 

II 

Residências simples III 
Residências de padrão médio ou elevado IV 

Hospedagem Albergues, pousadas, hotéis simples e motéis II 
Hotéis de luxo III 

Coletiva Alojamentos, asilos, orfanatos, internatos, conventos e 
mosteiros 

II 

Quartéis III 
Presídios e penitenciárias IV 

 
COMÉRCIO E SERVIÇOS CATEGORIA 

Comércio 
 

Armazéns e depósitos I 
Supermercados, hortomercados e pavilhões para 
realização de feiras e exposições 

II 

Lojas de departamentos, magazines, centros comerciais e 
shopping centers 

III 

Lojas, butiques, stands e show-rooms IV 
Serviços Edifícios de escritórios e edifícios administrativos de andar 

corrido 
II 

Bancos, sede de empresas, instituições e Órgãos Públicos III 
Centro de processamento de dados IV 

 
EDUCAÇÃO CATEGORIA 

 
 

Creches, escolas primárias e secundárias II 
Escolas técnicas, especializadas, superiores e 
universidades 

III 

 



 

 

SAÚDE CATEGORIA 
 
 

Ambulatórios e postos de Saúde II 
Clínicas e consultórios III 
Hospitais IV 

 
ESPORTES CATEGORIA 

 
 

Quadras cobertas e galpões para barcos I 
Clube, ginásio esportivas simples III 
Estádio e instalações esportivas especializadas IV 

 
CULTURA E LAZER CATEGORIA 

Entreteniment
o 
 

Restaurante, boates, casas de espetáculo, cinema e 
teatro simples 

III 

Planetários e teatros especializados IV 
Acervos 
artístico-
culturais 

Galerias de arte, salas de exposição, arquivos, bibliotecas 
e museu simples 

III 

Arquivos, bibliotecas e museus especializados IV 
 

DIVERSOS CATEGORIA 
 
 

Galpões para máquinas, armazéns, estábulos, cocheiras, 
pocilgas, aviários e instalações rurais simples 

I 

Galpões, oficinas e depósitos I 
Garagens simples I 
Matadouros e instalações rurais especializadas II 
Edifícios-garagem, pedágios e postos de serviços II 
Fábricas e laboratórios simples II 
Tempos religiosos, capelas mortuários e cemitérios III 
Terminais e estações rodoviárias e ferroviárias III 
Monumentos e pavilhões de exposições III 
Agências e centrais, telegráficas e telefônicas III 
Auditórios, salas de conferências e pavilhões para 
realização de congressos 

III 

 Aeroportos IV 
 Estúdios e estações de gravação, rádio e televisão IV 
 Usinas, fábricas e laboratórios especializados IV 
 
  



7.2

Recomendada para os GRUPOS DE SERVIÇOS 01 a 10, 12 e 17 do presente Manual.

7.2.1

7.2.1.1

7.2.1.2 Identificar o Grupo de Serviços:

7.2.1.3

7.2.1.4

7.2.1.5

7.2.1.6

7.2.1.7

7.2.1.8

7.2.1.9

7.2.1.10

7.2.1.11

7.2.1.12

7.2.1.13

7.2.1.14

7.2.1.15

7.2.1.16

7.2.2 FÓRMULA BÁSICA PARA DETERMINAR O VALOR DO PROJETO PARA EDIFICAÇÕES:

PV= Sc X CUB X (fp X R) , onde:

R= Sp / Sc

Sp= Snr + (Sr x r); , onde:

PV=  

Sc=  

CUB=

fp=

R=

Sp=  

Snr=

Sr=

r=

q=

7.2.3 REDUTOR (r) PARA ÁREAS REPETIDAS EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE REPETIÇÕES:

7.2.3.1

a)

b)

c)

7.2.4 TABELA: REDUTOR (r) PARA ÁREAS REPETIDAS EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE REPETIÇÕES:
Quantidade de repetições (q) Redutor-2 (r ) %

0 100%

1 80%

2 64%

4 51%

8 41%

16 33%

32 26%

64 21%

128 17%

256 13%

512 11%

1.024 9%

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:

n1= 8 r1= 36%

n2= 16 r2= 29%

Calcular ou estimar a quantidade de repetições (q) das áreas que se repetem (Sr);

Determinar a categoria da edificação (I, II, III ou IV), conforme este manual;

Calcular ou estimar área construída (Sc);

Pesquisar o valor do CUB-N8R (Lei 4.591, de 16.12.1964 e NBR 140) do mês mais recente junto ao Sinduscon do estado 
destinatário do projeto/ serviço;

Área construída não repetida (m2)

Área construída repetida (m2)

Redutor-2 para áreas repetidas em função da quantidade de repetições (%)

PASSO A PASSO PARA DETERMINAR O VALOR DO PROJETO DE EDIFICAÇÕES:

Identificar o âmbito de atuação:

Fator percentual obtido na tabela em função da categoria da edificação e da área construída estimada, 
conforme cada serviço previsto neste Manual;

Preço de venda do projeto/ serviço (R$)

Quantidade de repetições da área construída repetida (Sr)

Aplicar os redutores abaixo sobre as áreas construídas que se repetirem observando os seguintes procedimentos:

Obter o fator percentual (fp) utilizando a Tabela de Honorários da atividade/ serviço, calculando os valores intermediários por 
interpolação;

Calcular ou estimar as áreas que não se repetem (Snr);

Calcular ou estimar as áreas que se repetem (Sr);

Calcular o redutor-1 (R= Sp / Sc);

Calcular o Preço de Venda (PV), utilizando os valores encontrados aplicando-os na fórmula: PV= Sp X CUB X (fp x R)

Definir as Etapas a Realizar com seus respectivos percentuais equivalentes, conforme o projeto/serviço a ser orçado;

Definir os Produtos Finais a fornecer com seus respectivos percentuais equivalentes, conforme o projeto/serviço a ser orçado;

Área construída estimada (m2) 

Para áreas que se repetem na mesma edificação, a exemplo de pavimentos-tipo, aplicar os redutores abaixo para a 
quantidade de repetições de cada pavimento-tipo.

Para repetições de uma mesma edificação típica, em um único bloco, aplicar os redutores abaixo para a quantidade de 
repetições previstas.

Para quantidades de repetições intermediárias aos valores da tabela abaixo, calcular o redutor utilizando a fórmula de 
interpolação indicada no item 7.5.5 abaixo.

Quantidade de 
repetições (n)

Redutor-2 (r ) %

Identificar o tipo de projeto/ serviço a realizar: 

Identificar na Tabela do item 7.5.2 deste Manual o redutor-2 para as áreas repetidas (r), em função da quantidade de 
repetições;

Calcular a área de projeto (Sp= Snr + (Sr x r));

CÁLCULO DO VALOR DOS PROJETOS/SERVIÇOS PARA EDIFICAÇÕES COM BASE NA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 02- 
PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DA OBRA:

Custo Unitário Básico de Edificações (CUB-N8R) do mês do orçamento, obtido junto ao Sinduscon do estado 
destinatário do projeto/ serviço (R$/m2);

Redutor-1, resultante da fórmula : R = Sp / Sc (taxa unitária)

Área de projeto (m2)



nm= 11 rm= 33%

Fómula de interpolação: rm= r1 - [(r1-r2)*(nm-n1)/(n2-n1)]

7.2.5 EXEMPLO DE APLICAÇÃO PRÁTICA:

7.2.5.1

7.2.5.2 Identificar o âmbito de atuação: EDIFICAÇÕES

7.2.5.3 Identificar o Grupo de Serviços: (01) ARQUITETURA

7.2.5.4 PROJETO DE ARQUITETURA DE EDIFICAÇÕES;

7.2.5.5

HABITACIONAL- Residencial- Edifícios de apartamentos CATEGORIA: III

7.2.5.6

a) Bloco 01: Sc1

Item Descrição Unidade Quant. Área unitária Área total

a1 1 pavimento de acesso: m2 1 550,00 550,00

a2 1 pavimento de garagem: m2 1 550,00 550,00

a3 1 pavimento de uso comum: m2 1 400,00 400,00

a4 12 pavimento-tipo: m2 12 400,00 4.800,00

a5 1 pavimento de cobertura: m2 1 100,00 100,00

Área construída do Bloco 01: m2 Sc1: 6.400,00

b Bloco 02 a 
05

Sc2

Item Descrição Unidade Quantidade Área unitária Área total

b1 Área dos blocos 02 a 05: m2 4 6.400,00 25.600,00

c Área construída total: m2 Sc= Sc1 + 
Sc2

32.000,00

7.2.5.7

Ano- mês do orçamento: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB-R-8-N: (R$/m2) 721,06

7.2.5.8

fp- Categoria II- Sc: 32.000m2: 3,00%

7.2.5.9
1º bloco

Snr (acesso, garagem, puc 1º tipo e cobrt.) = m2 Snr= 2.000,00
Sr (11 pavimentos-tipo) = 11 x 400 m² = m2 Sr= 4.400,00
r = 33% (para 11 repetições) 33%
Sp1 = 2.000 m² + 33% x 4.400 m² = m2 Sp1= 3.452,00
2º, 3º, 4º e 5º blocos repetições 4,00
r = 45% (para 4 repetições) 45%
Sp2 = 45% x 4 x 3.452 m² =  6.231,60 m² m2 Sp2= 6.213,60

Total: m2 Sp = Sp1 + 
Sp2 =

9.665,60

7.2.5.10
R = Sp (9.665,60 m²)  /  Sc (32.000m²) = 0,3021

7.2.5.11

PV= Sp X CUB X (fp x R)= PV=32.000 X R$ 721,06/m2 x (3,00% X 0,3021)= m2 32.000,00            6,534 209.084,33 

7.2.5.12

a) Para o exemplo em questão aplicam-se as seguintes etapas de serviço, conforme NBR-13.531/1995:
Valor proporcional:

Na etapa Acumulado R$
1 LD Levantamento de dados: 5,0% 5,00% 10.454,22   

2 PN Programa de necessidades: 5,0% 10,00% 10.454,22   

3 EV Estudo de viabilidade: 5,0% 15,00% 10.454,22   

4 EP Estudo preliminar: 15,0% 30,00% 31.362,65   

5 AP Anteprojeto: 20,0% 50,00% 41.816,87   

6 PL Projeto legal: 20,0% 70,00% 41.816,87   

7 PB Projeto básico: 20,0% 90,00% 41.816,87   

8 PE Projeto para execução: 10,0% 100,00% 20.908,43   
Total (etapas normais): 100,000% 209.084,33 

Obs.:  (1)

Pesquisar o valor do CUB-R8N (Lei 4.591, de 16.12.1964 e NBR 140) do mês mais recente junto ao Sinduscon do estado 
destinatário do projeto/ serviço;

Obter o fator percentual (fp) utilizando a Tabela de Honorários da atividade/ serviço, calculando os valores intermediários por 
interpolação;

Descrição

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja realizado o seu valor proporcional deverá ser 
adicionado ao Projeto para execução (PE).

Definir as Etapas a Realizar com seus respectivos percentuais equivalentes, conforme o projeto/serviço a ser orçado;

Etapa/ 
serviço 

Calcular a área de projeto (Sp= Snr + (Sr x r));

Calcular o redutor-1 (R= Sp / Sc);

Calcular o Preço de Venda (PV), utilizando os valores encontrados 
aplicando-os na fórmula: 

Abrev.

Determinar a categoria da edificação (I, II, III ou IV), conforme item 7.1.3. 
deste Manual;

Calcular ou estimar área construída (Sc);

Descrição do projeto/ serviço: Conjunto residencial com 5 blocos de apartamentos, com 6.400m2 de área construída cada um, 
distribuídos conforme o item 7.2.5.6. abaixo.

Identificar o tipo de projeto/ serviço a realizar:



Valor proporcional:
 -Etapas adicionais: Na etapa Acumulado R$

9 CO Coordenação e gerenciamento de projetos complementares: 10,000% 10,00% 20.908,43   

10 CP Compatibilização de projetos 10,000% 20,00% 20.908,43   

11 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,000% 25,00% 10.454,22   

12 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 30,00% 10.454,22   

13 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 35,00% 10.454,22   
Total (etapas adicionais): 35,000% 73.179,51   

b) Decompondo-se o Preço de Venda (PV), na forma indicada no item 6.7.9, teremos:

ITEM

DESPESAS 
INIDIRETAS 

(DI)

LUCRO       
(L)

DESPESAS 
LEGAIS (DL)

FÓRMULA RESULTADO

1 EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE (ET) ES1 DI1 L1 DL1 K1=
  -Índices normais: 85,64% 55,76% 10,00% 22,37% 3,8922

  -Índices adotados: 85,64% 55,76% 10,00% 22,37% 3,8922
  -Valores calculados: 51.032,35 43.705,78     52.825,98     14.756,41     36.309,58     198.630,11

2 CONSULTORES EXTERNOS (CE) ES2 DI2 L2 DL2 K2=
  -Índices normais: 20,00% 15,00% 10,00% 22,37% 1,8576
  -Índices adotados: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,0000
  -Valores calculados: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (AT) ES2 DI3 L3 DL3 K3=
  -Índices normais: 0,00% 15,00% 10,00% 22,37% 1,5480
  -Índices adotados: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,0000
  -Valores calculados: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 OUTRAS DESPESAS DIRETAS (DD) (5) ES3 DI4 L4 DL4 K4=
  -Índices normais: 0,00% 10,00% 10,00% 22,37% 1,4807
  -Índices adotados:  PV X 5% 5% 0,00% 10,00% 10,00% 22,37% 1,4807
  -Valores calculados: 7.060,48 0,00 706,05          776,65          1.911,03       10.454,22

5 TOTAIS: 58.092,84    43.705,78    53.532,03    15.533,06    38.220,61    PV=(ETxK1)+ 
(CExK2)+(ATx
K3)+(DDxK4)

209.084,33

27,78% 20,90% 25,60% 7,43% 18,28% 100,00%

7.2.5.13 PRODUTOS FINAIS:

7.2.5.14 FORMA DE PAGAMENTO
a)

b)

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00% 41.816,865 

1 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00% 8.363,373   

2 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00% 8.363,373   

3 EV Estudo de viabilidade: 4,00% 32,00% 8.363,373   

4 EP Estudo preliminar: 12,00% 40,00% 25.090,119 

5 AP Anteprojeto: 16,00% 56,00% 33.453,492 

6 PL Projeto legal: 16,00% 72,00% 33.453,492 

7 PB Projeto básico: 16,00% 88,00% 33.453,492 

8 PE Projeto para execução: 8,00% 96,00% 16.726,746 
Total (etapas normais): 100,000% 209.084,326  

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais: (50% no início e 50% no final dos serviços)
9 CO Coordenação gerenciamento projetos 10,00% 10,00% 20.908,433 

10 CP Compatibilização de projetos 10,00% 20,00% 20.908,433 

11 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00% 10.454,216 

12 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00% 10.454,216 

13 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00% 10.454,216 
Total (etapas adicionais): 35,000% 73.179,514 

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja realizado o seu valor proporcional deverá ser 
adicionado ao Projeto para execução (PE).

% RELATIVO AO PREÇO DE 

VENDA:

Descrição

COMPONENTES DO 
ORÇAMENTO

PREÇO DE 
CUSTO (PC) 
(SEM LS E 

BDI)

ENCARGOS 
SOCIAIS 

(ES)

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
(BDI) 

FATOR "K"

K1 = (1+ES1) 
x (1+DI1) x 

(1+L1) x 
(1+DL1)

K1 = (1+ES2) 
x (1+DI2) x 

(1+L2) x 
(1+DL2)

K1 = (1+ES3) 
x (1+DI3) x 

(1+L3) x 
(1+DL3)

K1 = (1+ES4) 
x (1+DI4) x 

(1+L4) x 
(1+DL4)

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

PREÇO DE 
VENDA (PV) 

=   PC + 
(ES+BDI)

O presente Manual sugere a aplicação de percentuais para o desenvolvimento do projeto/serviço de etapas, conforme 
estabelecidos abaixo, que deve ser adaptada a cada situação nele prevista.

Forma de pagamento:

Variáveis: consultar o serviço a ser orçado conforme o presente manual.

Definir os Produtos Finais a fornecer com seus respectivos percentuais equivalentes, conforme o projeto/serviço a ser orçado;

Para efeito de cobrança do projeto, cliente e arquiteto deverão acordar um plano de pagamento, que deverá contemplar as 
diferentes etapas do projeto e seus serviços complementares.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7 ANEXO:  
 

NBR. 13.531, de 29.12.1995 – Elaboração de projetos de 
edificações- Atividades técnicas 

 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.0 (01)ARQUITETURA 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.0 (01) ARQUITETURA.  
   

8.1 Projeto de Arquitetura de Edificações  
8.2 Levantamento Arquitetônico  
8.3 Projeto de Arquitetura de Reforma de Edificações  
8.4 Edifícios e Instalações Efêmeras  
8.5 Monumentos  
8.6 Desenho em Perspectiva  
8.7 Imagens Virtuais  
8.8 Recursos Audiovisuais (Filmes, Animações E Similares)  
8.9 Maquetaria  

8.10 Anexo: NBR 13.532, de 21.12.1995, Elaboração de projetos de 
edificações- Atividades técnicas 

 

 
  



ÂMBITO EDIFICAÇÕES
GRUPOS DE SERVIÇOS: (01) ARQUITETURA

(02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

(03) CONFORTO AMBIENTAL

(04) ARQUITETURA DE INTERIORES

VARIÁVEIS ADOTADAS:
Ano- mês do orçamento: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB-R-8-N: 721,06

(R$) % do CUB LD PN EV EP AP PL PB PE CO CP AS AE AB

(01) ARQUITETURA:

8.1 Projeto de Arquitetura de Edificações m2 100,00% 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

8.2 Levantamentos Arquitetônicos m2 15,00% 100%

8.3 Projetos de Arquitetura de Reforma de Edificação Existente m2 125,00% 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

8.4 Edifícios e Instalações Efêmeras: 10% 10% 20% 30% 30% 10% 10% 10%

       -Calcular pela Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo Custo do Serviço
8.5 Monumentos 10% 10% 20% 30% 30% 10% 10% 10%

       -Calcular pela Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo Custo do Serviço
8.6 Desenho em Perspectiva imagem 800,00 110,95% 5% 20% 20% 55% 10% 10%

8.7 Imagens Virtuais imagem 800,00 110,95% 5% 20% 20% 55% 10% 10%

8.8 Recursos Audiovisuais (filmes, animações e similares) minuto 1.500,00 208,03% 5% 20% 20% 55% 10% 10%

8.9 Maquetaria m2 10,00% 5% 20% 20% 75%

(02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.1 Levantamento e/ou Sondagens Geológicas furo 600,00 83,21% 100%

9.2 Projetos de Instalações Hidráulicas m2 10,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

9.3 Projetos de Instalações Sanitárias m2 10,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

9.4 Projetos de Instalações de Águas Pluviais m2 10,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

9.5 Projetos de Instalações de Gás Canalizado m2 10,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

 -LD: Levantamento de dados; -PN: Programa de necessidades; -EV:Estudo de viabilidade técnico-legal; -EP:Estudo preliminar; -AP: Anteprojeto; -PL: Projeto legal; -PB:Projeto básico; -PE: Projeto para execução;-SERVIÇOS ADICIONAIS: -CO: Coordenação 
gerenciamento projetos; -CP: Compatibilização de projetos; -AS: Assessoria para aprovação de projeto; -AE: Assistência à execução da obra; -AB: As built" (desenho conforme construído).

VALOR UNITÁRIOITEM ETAPAS A DESENVOLVER/              
% RELATIVO

ETAPAS 
ADICIONAIS

VALOR 
PROPORCIONAL 
AO PROJETO DE 
ARQUITETURA

UNIDADEGRUPOS DE SERVIÇOS/ ATIVIDADES



(R$) % do CUB LD PN EV EP AP PL PB PE CO CP AS AE AB

 -LD: Levantamento de dados; -PN: Programa de necessidades; -EV:Estudo de viabilidade técnico-legal; -EP:Estudo preliminar; -AP: Anteprojeto; -PL: Projeto legal; -PB:Projeto básico; -PE: Projeto para execução;-SERVIÇOS ADICIONAIS: -CO: Coordenação 
gerenciamento projetos; -CP: Compatibilização de projetos; -AS: Assessoria para aprovação de projeto; -AE: Assistência à execução da obra; -AB: As built" (desenho conforme construído).

VALOR UNITÁRIOITEM ETAPAS A DESENVOLVER/              
% RELATIVO

ETAPAS 
ADICIONAIS

VALOR 
PROPORCIONAL 
AO PROJETO DE 
ARQUITETURA

UNIDADEGRUPOS DE SERVIÇOS/ ATIVIDADES

9.6 Projetos de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio m2 10,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

9.7 Projetos de Instalações de Proteção Contra Descargas Atmosféricas
(pára-raios)

m2 10,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

9.8 Projetos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos mínimo: 1.000,00 138,68% 5,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

9.9 Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão m2 20,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

9.10 Projetos de Instalações Telefônicas m2 10,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

9.11 Projetos de Instalações de TV m2 10,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

9.12 Projetos de Instalações de Rede Estruturada de Dados e Voz m2 20,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

9.13 Projetos de Instalações de Rede de Segurança Eletrônica m2 10,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

9.14 Projetos Complementares de Instalações Mecânicas: Elevadores, Monto-
Cargas, Rampas, Escadas e Esteiras Rolantes, Entre Outros.

m2 20,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

9.15 Projetos Complementares de Instalações Especiais: Equipamento, Água
Gelada e Outros

m2 20,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

9.16 Projetos Especializados de Estacionamento e Tráfego de Veículos m2 10,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

9.17 Projeto de Comunicação Visual para Edificações imagem 800,00 110,95% 50% 50%

9.18 Caderno de Especificações/ Memorial Descritivo m2 10,00% 100% 10% 10%

9.19 Orçamento Sintético m2 10,00% 15% 85% 10% 10%

9.20 Orçamento Analítico m2 15,00% 15% 85% 10% 10%

9.21 Cronograma de Obra m2 10,00% 15% 85% 10% 10%

9.22 Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira de Projeto de
Edificações

m2 20,00% 15% 85% 10% 10% 5% 5% 5%

(03) CONFORTO AMBIENTAL

10.1 Projetos de Instalações Luminotécnicas m2 15,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

10.2 Projetos de Instalações de Sonorização e Acústica m2 20,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

10.3 Projetos de Instalações de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão
Mecânica

m2 40,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5%

11.1 (04) PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES: m2 200,00% 10% 10% 20% 30% 30% 10% 10% 10%



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (01) ARQUITETURA

8.1

8.1.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

8.1.2 DEFINIÇÕES

8.1.3 TABELA DE HONORÁRIOS 
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

Fator: 1,20

1 até 125 6,283% 7,539% 9,047% 10,856% 45,30 5.662,63

2 250 0,87 5,466% 6,559% 7,871% 9,445% 39,41 9.852,97

3 500 4,755% 5,706% 6,848% 8,217% 34,29 17.144,17

4 1.000 4,137% 4,965% 5,957% 7,149% 29,83 29.830,85

5 2.000 3,599% 4,319% 5,183% 6,220% 25,95 51.905,69

6 4.000 3,131% 3,758% 4,509% 5,411% 22,58 90.315,89

7 8.000 2,724% 3,269% 3,923% 4,708% 19,64 157.149,65

8 16.000 2,370% 2,844% 3,413% 4,096% 17,09 273.440,40

9 32.000 2,062% 2,474% 2,969% 3,563% 14,87 475.786,29

10 acima de 164.000 1,794% 2,153% 2,583% 3,100% 12,94 2.121.412,12

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

 (Sc) Área (m2) Índice fp- % 
sobre CUB

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

Lei de Uso e Ocupação do Solo Municipal

Código de Obras e Posturas Municipal

NBR 9.050/2004- Dispõe sobre acessibilidade

Decreto Federal 5.296, de 02.12.2004-Acessibilidade

Planos Diretores Municipais

PROJETO DE ARQUITETURA DE EDIFICAÇÕES

Conjunto Arquitetônico é o agrupamento de edificações projetadas, 
construídas e ou ampliadas em uma mesma área, obedecendo um mesmo 
planejamento físico integrado e executado por um mesmo profissional ou 
equipe de profissionais. Assim, por exemplo, um conjunto Habitacional ou 
condomínio horizontal constituído de unidades autônomas (casas isoladas ou 
casas geminadas) implantadas em lotes individualizados é um Conjunto 
Arquitetônico, da mesma forma, que se constituído por blocos de 
apartamentos ou sobrados geminados ou não) localizados em um mesmo 
terreno (condomínio vertical) (Manual de fiscalização – Arquitetura – CREA-
PR, 2002).

Projeto de arquitetura constitui-se na concepção e representação de todos 
os elementos de uma edificação, envolvendo o seu dimensionamento- 
representado pelas planta(s) baixa(s), planta de situação e locação, planta 
de coberta, corte, fachadas, detalhes construtivos- e especificações de 
acabamentos. Os aspectos relacionados com as engenharias dos elementos 
e instalações da edificação e dos seus componentes construtivos, bem como 
dos materiais para construção, também devem ser determinados e 
representados para o efeito de orientação, coordenação e conformidade 
de todas as demais atividades técnicas do projeto.

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

ÁREA CONSTRUÍDA ESTIMADA (Sc)

NBR 6.492/94, que dispõe sobre a representação de projetos de arquitetura

NBR 13.531/95, dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações – 
atividade técnica

NBR 13.532/95, dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações - 
arquitetura

FAIXA VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

CATEGORIAS:

m2



Sc1= 8.000,00 fp1= 2,72% 19,64 157.149,65

Sc2= 16.000,00 fp2= 2,37% 17,09 273.440,40

Scm= 11.040,00 fpm= 2,59% 18,67 206.153,32

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - { (fp1-fp2) X [ (Scm-Sc1)/(Sc2-Sc1) ] }

8.1.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do

TOTAL (R$)

1 LD 5,0% 5,00% 10.307,67

2 PN 5,0% 10,00% 10.307,67

3 EV 5,0% 15,00% 10.307,67

4 EP 15,0% 30,00% 30.923,00

5 AP 20,0% 50,00% 41.230,66

6 PL 20,0% 70,00% 41.230,66

7 PB 20,0% 90,00% 41.230,66

8 PE 10,0% 100,00% 20.615,33

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Etapas adicionais:
9 CO 10,000% 10,00%

10 CP 10,000% 20,00%

11 AS 5,000% 25,00%

12 AE 5,000% 30,00%

13 AB 5,000% 35,00%
Total (etapas adicionais): 35,000%

8.1.5 PRODUTOS FINAIS:
Item Peso do 

serviço na 
etapa

Valor (%) 
por 

etapa/ 
serviço

Observaç
ões:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

8.1.5.1 50 5,0000% 0,93 10.307,67

8.1.5.1.1
b)

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

c)
1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

Padrões urbanísticos e arquitetônicos.

.   Escritura(s) atualizada(s), impostos e 
registros de imóveis.

Levantamento de dados:

Programa de necessidades:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Anteprojeto:

Assessoria para aprovação de projeto:

Assistência à execução da obra:

Projeto legal:

Projeto básico: Opcional (1)

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Estudo de viabilidade técnico-legal:

Estudo preliminar:

Levantamento de dados (LD)
Informações técnicas a produzir:

Fotos do terreno e seu entorno.

"As built" (desenho conforme construído):

Descrição da etapa/ serviço:

Informações sobre o entorno:

Infra-estrutura disponível.

Condições de tráfego e estacionamento.

Tendências de desenvolvimento para a 
área.

Proximidade de equipamentos urbanos.

Visuais.

Uso e ocupação do solo do entorno.

.   Documentos cadastrais (projetos de 
alinhamento e loteamento, levantamentos 
aerofotogramétricos e outros).

Valor proporcional:

Projeto para execução:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Informações sobre o terreno:

.   Dados geoclimáticos e ambientais locais, 
quando necessários, tais como: 
temperatura, pluviosidade, insolação, 
regime de ventos/ marés, níveis de poluição 
(sonora, do ar, do solo, da água, etc.)

.   Restrições específicas do loteamento.

Abrev. Descrição

Compatibilização com outros projetos:



d)

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

0,0000% 0,00 0,00

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

e)

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

1 0,1000% 0,02 206,15

5 0,5000% 0,09 1.030,77

f)

8.1.5.1.2
a) 10 1,0000% 0,19 2.061,53

b) 5 0,5000% 0,09 1.030,77

c) 2 0,2000% 0,04 412,31

d) 2 0,2000% 0,04 412,31

8.1.5.2 29 5,0000% 0,93 10.307,67

8.1.5.2.1
a)

1 0,1724% 0,03 355,44

1 0,1724% 0,03 355,44

1 0,1724% 0,03 355,44

1 0,1724% 0,03 355,44

 -Padrões de construção e acabamento 
pretendidos.

 -Prazos e recursos disponíveis para o projeto 
e para a obra.

 -Normas de apresentação gráfica do 
cliente/contratante.

Informações técnicas a produzir:

.   Sistemas construtivos.

 -Objetivos do cliente e da obra.

Áreas de.estacionamento coberto ou 
descoberto.

Taxas de ocupação e coeficientes de 
aproveitamento.

.   Materiais.

Documentos técnicos a apresentar:

outros meios de representação.

texto: relatório;

.   Modalidade de construção da execução 
da obra.

.   Seleção e escolha dos responsáveis pelos 
serviços, consultorias especializadas e 
projetos complementares.

Definições preliminares:

Programa de necessidades (PN)

outras informações relevantes.

desenhos (cadastrais da vizinhança, do 
terreno e das edificações existentes): 
plantas, cortes e elevações (escalas 
existentes ou convenientes);

Gabaritos.

fotografias: preferencialmente coloridas, 
com indicação esquemática dos pontos de 
vista e com textos explicativos;

- serviços públicos, companhias 
concessionárias (transporte coletivo), água 
potável, esgotos sanitários, escoamento de 
águas pluviais, energia elétrica em alta ou 
baixa tensão, iluminação pública, gás 
combustível, coleta de lixo e 
pavimentação;

- órgãos de proteção ao meio ambiente, 
património histórico

Outras exigências arquitetônicas a serem 
especificadas:

Exigências relativas a tipos específicos de 
edificação.

-   serviços de trânsito

-   ministérios da Marinha, Aeronáutica e 
Saúde

Recursos técnicos disponíveis e/ou 
desejáveis:

Alinhamentos, recuos e afastamentos.

.   Mão-de-obra (qualificação).

Levantamento da legislação arquitetônica 
e urbanística (municipal, estadual, federal e 
concessionárias):

Restrições de uso.



b) 2 0,3448% 0,06 710,87

c) 1 0,1724% 0,03 355,44

d) 2 0,3448% 0,06 710,87

8.1.5.2.2
a) 10 1,7241% 0,32 3.554,37

b) 5 0,8621% 0,16 1.777,18

c) 5 0,8621% 0,16 1.777,18

8.1.5.3 2 5,0000% 0,93 10.307,67

8.1.5.3.1
a) 1 2,5000% 0,47 5.153,83

b) 1 2,5000% 0,47 5.153,83

c)

8.1.5.4 70 15,0000% 2,80 30.923,00

8.1.5.4.1
a) 2 0,4286% 0,08 883,51

b) 2 0,4286% 0,08 883,51

c) 1 0,2143% 0,04 441,76

8.1.5.4.2
a)

5 1,0714% 0,20 2.208,79

20 4,2857% 0,80 8.835,14

5 1,0714% 0,20 2.208,79

10 2,1429% 0,40 4.417,57

10 2,1429% 0,40 4.417,57

5 1,0714% 0,20 2.208,79

b) 5 1,0714% 0,20 2.208,79

c) 5 1,0714% 0,20 2.208,79

8.1.5.5 70 20,0000% 3,73 41.230,66Anteprojeto (AP)

- detalhes construtivos (quando necessário);

texto: memorial justificativo (opcional);

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

- plantas dos pavimentos;

- planta da cobertura;

relativas a soluções alternativas gerais e 
especiais, suas vantagens e desvantagens, 
de modo a facilitar a seleção subseqüente.

desenhos: esquemas gráficos, diagramas e 
histogramas (escalas: convenientes);

texto: relatório;

sucintas e suficientes para a caracterização 
geral da concepção adotada, incluindo 
indicações das funções, dos usos, das 
formas, das dimensões, das localizações dos 
ambientes da edificação, bem como de 
quaisquer outras exigências prescritas ou de 
desempenho;

sucintas e suficientes para a caracterização 
específica dos elementos construtivos e dos 
seus componentes principais, incluindo 
indicações das tecnologias recomendadas;

outros meios de representação.

Documentos técnicos a apresentar:

Estudo de viabilidade (EV)

características, dimensões e serviços dos 
equipamentos e mobiliário; exigências 
ambientais, níveis de desempenho; 
instalações especiais (elétricas, mecânicas, 
hidráulicas e sanitárias).

desenhos: organograma funcional e 
esquemas básicos (escalas convenientes);

características funcionais ou das atividades 
em cada ambiente (ocupação, 
capacidade, movimentos, fluxos e 
períodos);

Documentos técnicos a apresentar:

Informações técnicas a produzir:

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (fachadas);

- planta geral de implantação;

desenhos:

texto: memorial (de recomendações 
gerais);

Documentos técnicos a apresentar:

Estudo preliminar (EP)

planilha: relação 
ambientes/usuários/atividades/equipament

as necessárias à concepção arquitetônica 
da edificação (ambiente construído ou 
artificial) e aos serviços de obra, como 
nome, número e dimensões (gabaritos, 
áreas úteis e construídas) dos ambientes, 
com distinção entre os ambientes a 
construir, a ampliar, a reduzir e a recuperar, 
características, exigências, número, idade e 
permanência dos usuários, em cada 
ambiente;



8.1.5.5.1 1 0,2857% 0,05 589,01

8.1.5.5.2
a)

3 0,8571% 0,16 1.767,03

3 0,8571% 0,16 1.767,03

3 0,8571% 0,16 1.767,03

20 5,7143% 1,07 11.780,19

5 1,4286% 0,27 2.945,05

10 2,8571% 0,53 5.890,09

10 2,8571% 0,53 5.890,09

5 1,4286% 0,27 2.945,05

b)

5 1,4286% 0,27 2.945,05

5 1,4286% 0,27 2.945,05

8.1.5.6 70 20,0000% 3,73 41.230,66

8.1.5.6.1 1 0,2857% 0,05 589,01

8.1.5.6.2 1 0,2857% 0,05 589,01

a)

2 0,5714% 0,11 1.178,02

3 0,8571% 0,16 1.767,03

3 0,8571% 0,16 1.767,03

20 5,7143% 1,07 11.780,19

5 1,4286% 0,27 2.945,05

10 2,8571% 0,53 5.890,09

10 2,8571% 0,53 5.890,09

5 1,4286% 0,27 2.945,05

b)

5 1,4286% 0,27 2.945,05

5 1,4286% 0,27 2.945,05

8.1.5.7 99 20,0000% (1) 3,73 41.230,66

8.1.5.8.1
a) 1 0,2020% 0,04 416,47

8.1.5.7.2
a)

2 0,4040% 0,08 832,94

3 0,6061% 0,11 1.249,41

3 0,6061% 0,11 1.249,41

20 4,0404% 0,75 8.329,43

5 1,0101% 0,19 2.082,36

10 2,0202% 0,38 4.164,71

10 2,0202% 0,38 4.164,71

10 2,0202% 0,38 4.164,71

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (frontais, posteriores e laterais);

- planta dos pavimentos;

- planta das coberturas;

- plantas, cortes e elevações de ambientes 
especiais (banheiros, cozinhas, lavatórios, 
oficinas e lavanderias);

 (1) Caso seja opcionalmente realizado o 
projeto básico (PB), o mesmo terá o valor 
de 40% e, consequentemente, o projeto 
para execução (PE) terá o valor de 10%.

- planta de terraplenagem;

Informações técnicas a produzir:

as relativas à edificação (ambientes 
externos e internos) e a todos os elementos 
da edificação, seus componentes 
construtivos e materiais de construção;

desenhos:

- planta geral de implantação;

Documentos técnicos a apresentar:

- cortes de terraplenagem;

- plantas das coberturas;

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (fachadas);

- detalhes (de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos);

texto:

- memorial descritivo da edificação;

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, dos componentes construtivos e 
dos materiais de construção.

Projeto básico (PB) (opcional)

- planta geral de implantação;

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

- plantas dos pavimentos;

Documentos técnicos a apresentar: 
desenhos e textos exigidos em leis, decretos, desenhos:

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (fachadas);

- memorial descritivo da edificação;

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, dos componentes construtivos e 
dos materiais de construção.

- detalhes (de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos);

texto:

Projeto legal (PL)

Informações técnicas a produzir: 
informações técnicas relativas à edificação Documentos técnicos a apresentar:

Informações técnicas a produzir: 
informações necessárias e suficientes ao 

- plantas dos pavimentos;

- plantas das coberturas;

desenhos:

- planta geral de implantação;

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;



10 2,0202% 0,38 4.164,71

b)

5 1,0101% 0,19 2.082,36

5 1,0101% 0,19 2.082,36

5 1,0101% 0,19 2.082,36

c) 10 2,0202% 0,38 4.164,71

8.1.5.8 103 10,0000% 1,87 20.615,33

8.1.5.8.1
a)

2 0,1942% 0,04 400,30

3 0,2913% 0,05 600,45

3 0,2913% 0,05 600,45

20 1,9417% 0,36 4.002,98

10 0,9709% 0,18 2.001,49

10 0,9709% 0,18 2.001,49

10 0,9709% 0,18 2.001,49

10 0,9709% 0,18 2.001,49

10 0,9709% 0,18 2.001,49

b)

5 0,4854% 0,09 1.000,74

5 0,4854% 0,09 1.000,74

5 0,4854% 0,09 1.000,74

c) 10 0,9709% 0,18 2.001,49

Total (etapas normais) 100,0000% 18,67 206.153,32

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:

8.1.5.9 10,000%

8.1.5.9.1

a)  -ante projetos de arquitetura

8.1.5.9.2

Coordenação e gerenciamento de projetos 
complementares (CO)

Documentos técnicos a apresentar:

Informações de referência a utilizar:

desenhos:

 - planta baixa dos pavimentos;

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

- elevações (frontais, posteriores e laterais);

- plantas, cortes e elevações de ambientes 
especiais (banheiros, cozinhas, lavatórios, 
oficinas e lavanderias);

- detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos (portas, 
janelas, bancadas, grades, forros, beirais, 
parapeitos, pisos, revestimentos e seus 
encontros, impermeabilizações e 
proteções);

- memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

textos:

Informações técnicas a produzir:

- planta de terraplenagem;

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

Projeto para execução (PE)

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos 
componentes construtivos e dos materiais 
de construção;

- plantas das coberturas;

- cortes (longitudinais e transversais);

- cortes de terraplenagem;

- memorial descritivo da edificação;

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos 
componentes construtivos e dos materiais 
de construção;

- memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

- memorial descritivo da edificação;

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

- planta geral de implantação;

- detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos (portas, 
janelas, bancadas, grades, forros, beirais, 
parapeitos, revestimentos e seus encontros, 
impermeabilizações e proteções);

textos:



a)  -diretrizes para projetos complementares

8.1.5.9.3

a)

 -croquis dos serviços complementares ao projeto de arquitetura

b) textos:

 -relatórios de acompanhamento
8.1.5.10 10,000%
8.1.5.10.1

a) -ante projetos de arquitetura

b) -ante projetos de instalações e equipamentos referentes à arquitetura

c) -ante projetos de sistemas construtivos e estruturais

8.1.5.10.2

d) -diretrizes para projetos executivos

8.1.5.10.3

e)

-croquis para compatibilização de projetos

f) textos:

 -relatórios técnicos para compatibilização de projetos.
8.1.5.11 5,000%

8.1.5.11.1

a) -projetos legais

8.1.5.11.2

b)  -defesa e acompanhamento dos projetos no órgão licenciador

8.1.5.11.3

c)

 -refazimento de desenhos

d) textos:

 -relatórios de acompanhamento
8.1.5.12 5,000%
8.1.5.12.1

a) -projetos para execução (PE) de arquitetura

b)

c) -projetos para execução (PE) de sistemas construtivos e estruturais

8.1.5.12.2

d)  -orientação técnica para execução da obra

8.1.5.12.3

e)

 -detalhes executivos

f) textos:

 -relatórios de acompanhamento
8.1.5.13 5,000%
8.1.5.13.1

a)  -projetos para execução e obra realizada

8.1.5.13.2

b)  -relatório de realização do "as-built"

8.1.5.13.3

c)

 -plantas, cortes, fachadas e detalhes

d) textos:

 -memoriais descritivos
Total (etapas adicionais): 35,000%

8.1.6 FORMA DE PAGAMENTO
8.1.6.1

8.1.6.2

TOTAL (R$)

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00% 41.230,66

desenhos:

Descrição

Informações de referência a utilizar:

"As built" (desenho conf.construído) (AB)

Documentos técnicos a apresentar:

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

Compatibilização de projetos (CP)

Assessoria p/ aprovação de projeto (AS)

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

desenhos:

desenhos:

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

Assistência à execução da obra (AE)

Informações técnicas a produzir:

Informações de referência a utilizar:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Para efeito de cobrança do projeto, cliente e arquiteto deverão acordar um plano 
de pagamento, que deverá contemplar as diferentes etapas do projeto e seus 
serviços complementares.
Este Manual sugere a aplicação de percentuais para o desenvolvimento do projeto 
ou de etapas, conforme estabelecidos abaixo.

-projetos para execução (PE) de instalações e equipamentos referentes à 
arquitetura

Forma de pagamento:



1 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00% 8.246,13

2 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00% 8.246,13

3 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 32,00% 8.246,13

4 EP Estudo preliminar: 12,00% 44,00% 24.738,40

5 AP Anteprojeto: 16,00% 60,00% 32.984,53

6 PL Projeto legal: 16,00% 76,00% 32.984,53

7 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 92,00% 32.984,53

8 PE Projeto para execução: 8,00% 100,00% 16.492,27

Total (etapas normais): 100,00% 206.153,32

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais: (50% no início e 50% no final dos serviços)

9 CO 10,00% 10,00% 20.615,33

10 CP 10,00% 20,00% 20.615,33

11 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00% 10.307,67

12 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00% 10.307,67

13 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00% 10.307,67

Total (etapas adicionais): 35,000% 72.153,66

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Compatibilização com outros projetos:



a1-a2



8.2.5.1.1 1 0,8475% 0,02 262,06

8.2.5.1.2 1 0,8475% 0,02 262,06

a) 0,00

2 1,6949% 0,05 524,12

3 2,5424% 0,07 786,18

3 2,5424% 0,07 786,18

20 16,9492% 0,47 5.241,19

5 4,2373% 0,12 1.310,30

10 8,4746% 0,24 2.620,59

10 8,4746% 0,24 2.620,59

5 4,2373% 0,12 1.310,30

b) 0,00

5 4,2373% 0,12 1.310,30

5 4,2373% 0,12 1.310,30

8.2.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

1 LD Levantamento de dados: 80,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

- planta de terraplenagem;

Descrição

- planta geral de implantação;

Documentos técnicos a apresentar: 
desenhos e textos exigidos em leis, 
decretos, portarias ou normas e relativos 
aos diversos órgãos públicos ou 
companhias concessionárias de serviços 
nos quais o projeto legal deva ser 
submetido para análise e aprovação.

desenhos:

- plantas das coberturas;

Informações técnicas a produzir: 
informações necessárias e suficientes ao 
atendimento das exigências legais para os 
procedimentos de análise e de 
aprovação do projeto legal e da 
construção, incluindo os órgãos públicos e 
as companhias concessionárias de 
serviços públicos, como departamento de 
obras e de urbanismo municipais, conselho 
dos patrimônios artísticos e históricos 
municipais e estaduais, autoridades 
estaduais e federais para a proteção dos 
mananciais e do meio ambiente, 
Departamento de Aeronáutica Civil.

- plantas dos pavimentos;

- cortes de terraplenagem;

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (fachadas);

- detalhes (de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos);

texto:

- memorial descritivo da edificação;

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, dos componentes construtivos 
e dos materiais de construção.

Forma de pagamento:Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.



a1-a2



9 CO 10,000% 10,00%

10 CP 10,000% 20,00%

11 AS 5,000% 25,00%

12 AE 5,000% 30,00%

13 AB 5,000% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

8.3.5 PRODUTOS FINAIS:

Item Peso do 
serviço 

na etapa

Valor (%) 
por 

etapa/ 
serviço

Observaç
ões:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

8.3.5.1 2 5,0000% 1,17 12.884,58

8.3.5.1.1

a)

b)

c)

d)

e)
8.3.5.1.2

a)

b)

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

 (1)

 (1)

 (1)

Objetivo

"As built" (desenho conforme construído):

Descrição da etapa/ serviço:

Levantamento de dados (LD)
Informações de referência a utilizar:

outras.

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

Zoneamento geoambiental com 
delimitação das áreas ambientalmente 
protegidas;

Informações técnicas a produzir:

Restrições de uso estabelecidas pelo 
patrimônio histórico, artístico e 
arqueológico, conforme legislação 
específica;

Restrições de uso estabelecidas pelo 
Patrimônio da União, conforme legislação 
específica;

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:

. Levantamento arquitetônico detalhado, 
em escala adequada, de construções 
porventura existentes no terreno a serem 
mantidas, ou quando solicitado.

. Sondagens de reconhecimento do solo, 
apresentadas de acordo com as Normas 
Brasileiras da ABNT-NBR 6484/80, segundo 
as diretrizes para sondagens da 
Associação Brasileira de Mecânica dos 
Solos.

Assessoria para aprovação de projeto:

Assistência à execução da obra:

Levantamento de um conjunto de 
informações e dados, objetivando 
caracterizar perfeitamente o objeto, o 
escopo do contrato, o projeto e o 
conjunto de restrições.

 -Informações:

Informações sobre o terreno:

.   Restrições específicas do loteamento.

 - diferença ou alterações ocorridas após 
o levantamento topográfico e cadastral 
(LV-TOP) (movimentos de terra, 
construções clandestinas, rios, córregos, 
vias públicas, perfis, pavimentações, 
calçadas, guias, sarjetas, torres de 
transmissão de alta-tensão e postes);

.   Escritura(s) atualizada(s), impostos e 
registros de imóveis.

.   Documentos cadastrais (projetos de 
alinhamento e loteamento, levantamentos 
aerofotogramétricos e outros).



 (1)

0 0,0000% 0,00 0,00

c)

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

d)

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

e)

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

0 0,0000% 0,00 0,00

f)

8.3.5.1.3

Proximidade de equipamentos urbanos.

Fotos do terreno e seu entorno.

. Dados sobre drenagem, visando subsidiar 
a concepção estrutural e o projeto de 
fundações da obra.

.   Dados geoclimáticos e ambientais 
locais, quando necessários, tais como: 
temperatura, pluviosidade, insolação, 
regime de ventos/ marés, níveis de 
poluição (sonora, do ar, do solo, da água, 
etc.)

Levantamento da legislação arquitetônica 
e urbanística (municipal, estadual, federal 
e concessionárias):

Informações sobre o entorno:

Uso e ocupação do solo do entorno.

Padrões urbanísticos e arquitetônicos.

Infra-estrutura disponível.

Tendências de desenvolvimento para a 

Condições de tráfego e estacionamento.

Visuais.

Recursos técnicos disponíveis e/ou 
desejáveis:

-   órgãos de proteção ao meio ambiente, 
património histórico

-   serviços de trânsito

-   ministérios da Marinha, Aeronáutica e 
Saúde

Áreas de.estacionamento coberto ou 
descoberto.
Exigências relativas a tipos específicos de 
edificação.

- serviços públicos, companhias 
concessionárias (transporte coletivo), 
água potável, esgotos sanitários, 
escoamento de águas pluviais, energia 
elétrica em alta ou baixa tensão, 
iluminação pública, gás combustível, 
coleta de lixo e pavimentação;

outras informações relevantes.

.   Modalidade de construção da 
execução da obra.

.   Seleção e escolha dos responsáveis 
pelos serviços, consultorias especializadas 
e projetos complementares.

Restrições de uso.

Taxas de ocupação e coeficientes de 
aproveitamento.

Gabaritos.

Alinhamentos, recuos e afastamentos.

Outras exigências arquitetônicas a serem 
especificadas:

.   Mão-de-obra (qualificação).

.   Materiais.

.   Sistemas construtivos.

Documentos técnicos a apresentar:



a) 0 0,0000% 0,00 0,00

b) 0 0,0000% 0,00 0,00

c) 0 0,0000% 0,00 0,00

d) 2 5,0000% 1,17 12.884,58

8.3.5.2 29 5,0000% 1,17 12.884,58

8.3.5.2.1

a)

b)
8.3.5.2.2

a)

1 0,1724% 0,04 444,30

1 0,1724% 0,04 444,30

1 0,1724% 0,04 444,30

1 0,1724% 0,04 444,30

b) 2 0,3448% 0,08 888,59

c) 1 0,1724% 0,04 444,30

d) 2 0,3448% 0,08 888,59

8.3.5.2.3

a) 10 1,7241% 0,40 4.442,96

b) 5 0,8621% 0,20 2.221,48

c) 5 0,8621% 0,20 2.221,48

8.3.5.3 2 5,0000% 1,17 12.884,58

8.3.5.3.1

a)

b)

c)

8.3.5.3.2

a)

Definições preliminares:

Informações técnicas a produzir:

 -Objetivos do cliente e da obra.

planilha: relação ambientes/ usuários/ 
atividades/ equipamentos/ mobiliário, 
incluindo características, exigências, 
dimensões e quantidades.

texto: memorial (de recomendações 
gerais);

outros meios de representação.

Programa de necessidades (PN)
Informações de referência a utilizar:

levantamento de dados para a 
arquitetura (LV-ARQ);

outras informações.

características, dimensões e serviços dos 
equipamentos e mobiliário; exigências 
ambientais, níveis de desempenho; 
instalações especiais (elétricas, 
mecânicas, hidráulicas e sanitárias).

 -Prazos e recursos disponíveis para o 
projeto e para a obra.

 -Padrões de construção e acabamento 
pretendidos.

fotografias: preferencialmente coloridas, 
com indicação esquemática dos pontos 
de vista e com textos explicativos;

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos: organograma funcional e 
esquemas básicos (escalas convenientes);

programa de necessidades para 
arquitetura (PN-ARQ);

levantamento de dados obtidos pelas 
demais atividades técnicas.

Informações técnicas a produzir:

desenhos (cadastrais da vizinhança, do 
terreno e das edificações existentes): 
plantas, cortes e elevações (escalas 
existentes ou convenientes);

Estudo de viabilidade (EV)
Informações de referência a utilizar:

 -Normas de apresentação gráfica do 
cliente/contratante.

as necessárias à concepção arquitetônica 
da edificação (ambiente construído ou 
artificial) e aos serviços de obra, como 
nome, número e dimensões (gabaritos, 
áreas úteis e construídas) dos ambientes, 
com distinção entre os ambientes a 
construir, a ampliar, a reduzir e a 
recuperar, características, exigências, 
número, idade e permanência dos 
usuários, em cada ambiente;

características funcionais ou das 
atividades em cada ambiente 
(ocupação, capacidade, movimentos, 
fluxos e períodos);

metodologia empregada;

texto: relatório;

levantamento de dados para arquitetura 
(LV-ARQ);



b)

c)
8.3.5.3.3

a) 1 2,5000% 0,58 6.442,29

b) 1 2,5000% 0,58 6.442,29

c)

8.3.5.4 70 15,0000% 3,50 38.653,75

8.3.5.4.1

a)

b)

c)

d)

e)

f)
8.3.5.4.2

a) 2 0,4286% 0,10 1.104,39

b) 2 0,4286% 0,10 1.104,39

c) 1 0,2143% 0,05 552,20

8.3.5.4.3

a)

5 1,0714% 0,25 2.760,98

20 4,2857% 1,00 11.043,93

5 1,0714% 0,25 2.760,98

10 2,1429% 0,50 5.521,96

10 2,1429% 0,50 5.521,96

5 1,0714% 0,25 2.760,98

b) 5 1,0714% 0,25 2.760,98

c) 5 1,0714% 0,25 2.760,98

d)  (1)

e)  (1)

f)  (1)

8.3.5.5 70 20,0000% 4,67 51.538,33

8.3.5.5.1

a)

desenhos: esquemas gráficos, diagramas e 
histogramas (escalas: convenientes);

programa de necessidade de arquitetura 
(PN-ARQ);

programas de necessidades obtidos pelas 
demais atividades técnicas (se 
necessário);

texto: relatório;

soluções alternativas (físicas e jurídico-
legais);

conclusões e recomendações.

Documentos técnicos a apresentar:

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

levantamento de dados para arquitetura 
(LV-ARQ);

sucintas e suficientes para a 
caracterização específica dos elementos 
construtivos e dos seus componentes 
principais, incluindo indicações das 
tecnologias recomendadas;

relativas a soluções alternativas gerais e 
especiais, suas vantagens e desvantagens, 
de modo a facilitar a seleção 
subseqüente.

outros meios de representação.

Estudo preliminar (EP)
Informações de referência a utilizar: 

Informações técnicas a produzir:

sucintas e suficientes para a 
caracterização geral da concepção 
adotada, incluindo indicações das 
funções, dos usos, das formas, das 
dimensões, das localizações dos 
ambientes da edificação, bem como de 
quaisquer outras exigências prescritas ou 
de desempenho;

- elevações (fachadas);

- detalhes construtivos (quando 
necessário);

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

estudo de viabilidade de arquitetura (EV-
ARQ);

outras informações.

texto: memorial justificativo (opcional);

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

- planta geral de implantação;

- plantas dos pavimentos;

- planta da cobertura;

- cortes (longitudinais e transversais);

maquetes (opcionais) (interior, exterior);

fotografias, diapositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, 
fitas de vídeo e disquete).

Anteprojeto (AP)
Informações de referência a utilizar:

estudo preliminar de arquitetura (EP-ARQ);



b)

c)  (1)

d)  (1)

e)
8.3.5.5.2 1 0,2857% 0,07 736,26

8.3.5.5.3

a)

3 0,8571% 0,20 2.208,79

3 0,8571% 0,20 2.208,79

3 0,8571% 0,20 2.208,79

20 5,7143% 1,33 14.725,24

5 1,4286% 0,33 3.681,31

10 2,8571% 0,67 7.362,62

10 2,8571% 0,67 7.362,62

5 1,4286% 0,33 3.681,31

b)

5 1,4286% 0,33 3.681,31

5 1,4286% 0,33 3.681,31

8.3.5.6 70 20,0000% 4,67 51.538,33

8.3.5.6.1

a)

b)

c)

d)

e)

8.3.5.6.2 1 0,2857% 0,07 736,26

8.3.5.6.3 1 0,2857% 0,07 736,26

a)

2 0,5714% 0,13 1.472,52

3 0,8571% 0,20 2.208,79

3 0,8571% 0,20 2.208,79

20 5,7143% 1,33 14.725,24

5 1,4286% 0,33 3.681,31

10 2,8571% 0,67 7.362,62

10 2,8571% 0,67 7.362,62

5 1,4286% 0,33 3.681,31

b)

5 1,4286% 0,33 3.681,31

5 1,4286% 0,33 3.681,31

8.3.5.7 99 20,0000% (1) 4,67 51.538,33

8.3.5.7.1

a)

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

estudos preliminares produzidos por outras 
ativi-dades técnicas (se necessário);

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

soldagens de simples reconhecimento do 
solo (LV-SDG);

- planta geral de implantação;

- planta de terraplenagem;

outras informações.

Informações técnicas a produzir: 

texto:

- memorial descritivo da edificação;

- cortes de terraplenagem;

- plantas dos pavimentos;

- plantas das coberturas;

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (fachadas);

- detalhes (de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos);

- plantas dos pavimentos;

- plantas das coberturas;

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

legislação municipal, estadual e federal 
pertinentes (leis, decretos, portarias e 
normas);

desenhos:

- planta geral de implantação;

Informações técnicas a produzir: 

Documentos técnicos a apresentar: 

normas técnicas (INMETRO e ABNT).

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, dos componentes construtivos 
e dos materiais de construção.

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

Projeto legal (PL)
Informações de referência a utilizar:

anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ);

anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas (se necessário);

- memorial descritivo da edificação;

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, dos componentes construtivos 
e dos materiais de construção.

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (fachadas);

- detalhes (de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos);

texto:

Projeto básico (PB) (opcional)
 (1) Caso seja opcionalmente realizado o 
projeto básico (PB), o mesmo terá o valor 
de 40% e, consequentemente, o projeto 
para execução (PE) terá o valor de 10%.

Informações de referência a utilizar:

anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ);



b)

c)
8.3.5.7.2

a) 1 0,2020% 0,05 520,59

b)

8.3.5.8.3

a)

2 0,4040% 0,09 1.041,18

3 0,6061% 0,14 1.561,77

3 0,6061% 0,14 1.561,77

20 4,0404% 0,94 10.411,78

5 1,0101% 0,24 2.602,95

10 2,0202% 0,47 5.205,89

10 2,0202% 0,47 5.205,89

10 2,0202% 0,47 5.205,89

10 2,0202% 0,47 5.205,89

b)

5 1,0101% 0,24 2.602,95

5 1,0101% 0,24 2.602,95

5 1,0101% 0,24 2.602,95

c) 10 2,0202% 0,47 5.205,89

d)  (1)

e)  (1)

f)  (1)

8.3.5.8 90 10,0000% 2,33 25.769,16

8.3.5.8.1

a)

b)

c)
8.3.5.8.2

a)

0,0000% 0,00 0,00

0,0000% 0,00 0,00

0,0000% 0,00 0,00

20 2,2222% 0,52 5.726,48

10 1,1111% 0,26 2.863,24

10 1,1111% 0,26 2.863,24

10 1,1111% 0,26 2.863,24

anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas;

- planta dos pavimentos;

- planta geral de implantação;

- planta de terraplenagem;

outras informações.

Informações técnicas a produzir:

anteprojetos ou projetos básicos 
produzidos por outras atividades técnicas;

outras informações.

Documentos técnicos a apresentar:

- planta das coberturas;

- cortes (longitudinais e transversais);

as relativas à edificação (ambientes 
externos e internos) e a todos os elementos 
da edificação, seus componentes 
construtivos e materiais de construção;

as exigências de detalhamento devem 
depender da complexidade funcional ou 
formal da edificação.

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

- cortes de terraplenagem;

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos 
componentes construtivos e dos materiais 
de construção;

- memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

desenhos:

- planta geral de implantação;

maquetes (opcionais) (interior e exterior);

fotografias, diapositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, 
fitas de vídeo e disquetes).

anteprojeto ou projeto básico de 
arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

- elevações (frontais, posteriores e laterais);

- plantas, cortes e elevações de ambientes 
especiais (banheiros, cozinhas, lavatórios, 
oficinas e lavanderias);

Projeto para execução (PE)
Informações de referência a utilizar:

- detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos da edificação 
e de seus componentes construtivos 
(portas, janelas, bancadas, grades, forros, 
beirais, parapeitos, revestimentos e seus 
encontros, impermeabilizações e 
proteções);

textos:

- memorial descritivo da edificação;

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

 - planta baixa dos pavimentos;

- plantas das coberturas;

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (frontais, posteriores e laterais);



10 1,1111% 0,26 2.863,24

10 1,1111% 0,26 2.863,24

b)

0,0000% 0,00 0,00

5 0,5556% 0,13 1.431,62

5 0,5556% 0,13 1.431,62

c) 10 1,1111% 0,26 2.863,24

d)  (1)

e)  (1)

f)  (1)

Total (etapas normais) 100,0000% 23,34 257.691,64

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:

8.3.5.9 10,000%

a)

b) textos:

8.3.5.10 10,000%

a)

b) textos:

8.3.5.11 5,000%

a)

b) textos:

8.3.5.12 5,000%

a)

b) textos:

8.3.5.13 5,000%

- plantas, cortes e elevações de ambientes 
especiais (banheiros, cozinhas, lavatórios, 
oficinas e lavanderias);

- detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos da edificação 
e de seus componentes construtivos 
(portas, janelas, bancadas, grades, forros, 
beirais, parapeitos, pisos, revestimentos e 
seus encontros, impermeabilizações e 
proteções);

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos 
componentes construtivos e dos materiais 
de construção;

Documentos técnicos a apresentar:

Assessoria p/ aprovação de projeto (AS)

Assistência à execução da obra (AE)

desenhos:

fotografias, microfilmes e montagens 
(opcionais);

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

textos:

- memorial descritivo da edificação;

Compatibilização de projetos (CP)
Informações de referência a utilizar:

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

maquetes (opcionais) (interior e exterior);

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, 
fitas de vídeo e disquetes).

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Coordenação e gerenciamento de 
projetos complementares (CO)

- memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

desenhos:

"As built" (desenho conf.construído) (AB)



a)

b) textos:

Total (etapas adicionais): 35,000%

8.3.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

1 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

2 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00%

3 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 32,00%

4 EP Estudo preliminar: 12,00% 44,00%

5 AP Anteprojeto: 16,00% 60,00%

6 PL Projeto legal: 16,00% 76,00%

7 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 92,00%

8 PE Projeto para execução: 8,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

9 CO 10,00% 10,00%

10 CP 10,00% 20,00%

11 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%

12 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%

13 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

Descrição Forma de pagamento:

Documentos técnicos a apresentar:

Coordenação e gerenciamento do 

Compatibilização com outros projetos:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

desenhos:



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (01) ARQUITETURA

8.4

8.4.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

8.4.2 DEFINIÇÕES

8.4.3 TABELA DE HONORÁRIOS 
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

8.4.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do

TOTAL (R$)

1 LD 5,0% 5,00%

2 PN 5,0% 10,00%

3 EV 5,0% 15,00%

4 EP 15,0% 30,00%

5 AP 20,0% 50,00%

6 PL 20,0% 70,00%

7 PB 20,0% 90,00%

8 PE 10,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Etapas adicionais:
9 CO 10,000% 10,00%

10 CP 10,000% 20,00%

11 AS 5,000% 25,00%

12 AE 5,000% 30,00%

13 AB 5,000% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

8.4.5 PRODUTOS FINAIS:
Item Peso do 

serviço na 
etapa

Valor (%) 
por 

etapa/ 
serviço

Observaç
ões:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

8.4.5.1 50 5,0000%
8.4.5.1.1

a)

NBR 6.492/94, que dispõe sobre a representação de projetos de arquitetura;

NBR 13.531/95, dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações – 
atividade técnica;

NBR 13.532/95, dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações - 
arquitetura.

Edifícios e instalações efêmeras são projetados para funcionarem durante um 
determinado período. Por exemplo: uma casa modelo de um condomínio em 
construção ou um cenário cinematográfico.

Informações de referência a utilizar:

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

Projeto para execução:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Assessoria para aprovação de projeto:

Assistência à execução da obra:

"As built" (desenho conforme construído):

Descrição da etapa/ serviço:

Levantamento de dados (LD)

Levantamento de dados:

Programa de necessidades:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Projeto legal:

Projeto básico: Opcional (1)

EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES EFÊMERAS

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

Estudo de viabilidade técnico-legal:

Estudo preliminar:

Anteprojeto:

Valor proporcional:



b)

c)

d)

e)
8.4.5.1.2

a)

b)

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

1 0,1000%

c)
1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

Infra-estrutura disponível.

Tendências de desenvolvimento para a 
área.

Proximidade de equipamentos urbanos.

Fotos do terreno e seu entorno.

Condições de tráfego e estacionamento.

Visuais.

. Levantamento arquitetônico detalhado, 
em escala adequada, de construções 
porventura existentes no terreno a serem 
mantidas, ou quando solicitado.

. Sondagens de reconhecimento do solo, 
apresentadas de acordo com as Normas 
Brasileiras da ABNT-NBR 6484/80, segundo as 
diretrizes para sondagens da Associação 
Brasileira de Mecânica dos Solos.

. Dados sobre drenagem, visando subsidiar a 
concepção estrutural e o projeto de 
fundações da obra.

.   Dados geoclimáticos e ambientais locais, 
quando necessários, tais como: 
temperatura, pluviosidade, insolação, 
regime de ventos/ marés, níveis de poluição 
(sonora, do ar, do solo, da água, etc.)

Informações sobre o entorno:

Uso e ocupação do solo do entorno.

Padrões urbanísticos e arquitetônicos.

Levantamento de um conjunto de 
informações e dados, objetivando 
caracterizar perfeitamente o objeto, o 
escopo do contrato, o projeto e o conjunto 
de restrições.

 -Informações:

Informações sobre o terreno:

.   Escritura(s) atualizada(s), impostos e 
registros de imóveis.

.   Documentos cadastrais (projetos de 
alinhamento e loteamento, levantamentos 
aerofotogramétricos e outros).

.   Restrições específicas do loteamento.

 - diferença ou alterações ocorridas após o 
levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP) (movimentos de terra, construções 
clandestinas, rios, córregos, vias públicas, 
perfis, pavimentações, calçadas, guias, 
sarjetas, torres de transmissão de alta-tensão 
e postes);

Restrições de uso estabelecidas pelo 
Patrimônio da União, conforme legislação 
específica;

outras.

Informações técnicas a produzir:

Objetivo

Zoneamento geoambiental com 
delimitação das áreas ambientalmente 
protegidas;

Restrições de uso estabelecidas pelo 
patrimônio histórico, artístico e arqueológico, 
conforme legislação específica;



d)

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

0,0000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

e)

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

5 0,5000%

f)

8.4.5.1.3
a) 10 1,0000%

b) 5 0,5000%

c) 2 0,2000%

d) 2 0,2000%

8.4.5.2 29 5,0000%
8.4.5.2.1

a)

b)
8.4.5.2.2

a)

1 0,1724%

Informações de referência a utilizar:

levantamento de dados para a arquitetura 
(LV-ARQ);

Definições preliminares:

 -Objetivos do cliente e da obra.

outras informações.

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos (cadastrais da vizinhança, do 
terreno e das edificações existentes): 
plantas, cortes e elevações (escalas 
existentes ou convenientes);

texto: relatório;

fotografias: preferencialmente coloridas, 
com indicação esquemática dos pontos de 
vista e com textos explicativos;

outros meios de representação.

Programa de necessidades (PN)

Recursos técnicos disponíveis e/ou 
desejáveis:

.   Mão-de-obra (qualificação).

.   Materiais.

.   Sistemas construtivos.

.   Modalidade de construção da execução 
da obra.

.   Seleção e escolha dos responsáveis pelos 
serviços, consultorias especializadas e 
projetos complementares.

Gabaritos.

Alinhamentos, recuos e afastamentos.

Áreas de.estacionamento coberto ou 
descoberto.

Exigências relativas a tipos específicos de 
edificação.

outras informações relevantes.

-  órgãos de proteção ao meio ambiente, 
património histórico

-   serviços de trânsito

-   ministérios da Marinha, Aeronáutica e 
Saúde

Outras exigências arquitetônicas a serem 
especificadas:

- serviços públicos, companhias 
concessionárias (transporte coletivo), água 
potável, esgotos sanitários, escoamento de 
águas pluviais, energia elétrica em alta ou 
baixa tensão, iluminação pública, gás 
combustível, coleta de lixo e pavimen-
tação;

Levantamento da legislação arquitetônica e 
urbanística (municipal, estadual, federal e 
concessionárias):

Restrições de uso.

Taxas de ocupação e coeficientes de 
aproveitamento.



1 0,1724%

1 0,1724%

1 0,1724%

b) 2 0,3448%

c) 1 0,1724%

d) 2 0,3448%

8.4.5.2.3
a) 10 1,7241%

b) 5 0,8621%

c) 5 0,8621%

8.4.5.3 2 5,0000%
8.4.5.3.1

a)

b)

c)

8.4.5.3.2
a)

b)

c)
8.4.5.3.3

a) 1 2,5000%

b) 1 2,5000%

c)

8.4.5.4 50 15,0000%
8.4.5.4.1

a)

b)

c) levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

desenhos: esquemas gráficos, diagramas e 
histogramas (escalas: convenientes);

texto: relatório;

outros meios de representação.

Estudo preliminar (EP)
Informações de referência a utilizar: 

programa de necessidade de arquitetura 
(PN-ARQ);

programas de necessidades obtidos pelas 
demais atividades técnicas (se necessário);

levantamento de dados para arquitetura (LV-
ARQ);

programa de necessidades para arquitetura 
(PN-ARQ);

levantamento de dados obtidos pelas 
demais atividades técnicas.

Informações técnicas a produzir:

metodologia empregada;

soluções alternativas (físicas e jurídico-
legais);

características funcionais ou das atividades 
em cada ambiente (ocupação, 
capacidade, movimentos, fluxos e períodos);

características, dimensões e serviços dos 
equipamentos e mobiliário; exigências 
ambientais, níveis de desempenho; 
instalações especiais (elétricas, mecânicas, 
hidráulicas e sanitárias).

Documentos técnicos a apresentar:

conclusões e recomendações.

Documentos técnicos a apresentar:

planilha: relação ambientes/ usuários/ 
atividades/ equipamentos/ mobiliário, 
incluindo características, exigências, 
dimensões e quantidades.

Estudo de viabilidade (EV)
Informações de referência a utilizar:

desenhos: organograma funcional e 
esquemas básicos (escalas convenientes);

texto: memorial (de recomendações gerais);

 -Prazos e recursos disponíveis para o projeto 
e para a obra.

 -Padrões de construção e acabamento 
pretendidos.
 -Normas de apresentação gráfica do 
cliente/contratante.

as necessárias à concepção arquitetônica 
da edificação (ambiente construído ou 
artificial) e aos serviços de obra, como 
nome, número e dimensões (gabaritos, 
áreas úteis e construídas) dos ambientes, 
com distinção entre os ambientes a 
construir, a ampliar, a reduzir e a recuperar, 
características, exigências, número, idade e 
permanência dos usuários, em cada 
ambiente;



d)

e)

f)
8.4.5.4.2

a) 2 0,6000%

b) 2 0,6000%

c) 1 0,3000%

8.4.5.4.3
a)

5 1,5000%

5 1,5000%

10 3,0000%

10 3,0000%

5 1,5000%

b) 5 1,5000%

c) 5 1,5000%

d)  (1)

e)  (1)

f)  (1)

8.4.5.5 50 20,0000%
8.4.5.5.1

a)

b)

c)  (1)

d)  (1)

e)
8.4.5.5.2 1 0,4000%
8.4.5.5.3

a)

3 1,2000%

3 1,2000%

3 1,2000%

5 2,0000%

10 4,0000%

10 4,0000%

5 2,0000%

b) texto:

- planta geral de implantação;

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

- plantas das coberturas;

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (fachadas);

Anteprojeto (AP)
Informações de referência a utilizar:

estudo preliminar de arquitetura (EP-ARQ);

estudos preliminares produzidos por outras 
ativi-dades técnicas (se necessário);

- detalhes (de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos);

outras informações.

Informações técnicas a produzir: 
informações técnicas relativas à edificação Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

- planta da cobertura;

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (fachadas);

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

soldagens de simples reconhecimento do 
solo (LV-SDG);

texto: memorial justificativo (opcional);

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

maquetes (opcionais) (interior, exterior);

fotografias, diapositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquete).

levantamento de dados para arquitetura (LV-
ARQ);

- detalhes construtivos (quando necessário);

Informações técnicas a produzir:

sucintas e suficientes para a caracterização 
geral da concepção adotada, incluindo 
indicações das funções, dos usos, das 
formas, das dimensões, das localizações dos 
ambientes da edificação, bem como de 
quaisquer outras exigências prescritas ou de 
desempenho;

sucintas e suficientes para a caracterização 
específica dos elementos construtivos e dos 
seus componentes principais, incluindo 
indicações das tecnologias recomendadas;

relativas a soluções alternativas gerais e 
especiais, suas vantagens e desvantagens, 
de modo a facilitar a seleção subseqüente.

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

- planta geral de implantação;

estudo de viabilidade de arquitetura (EV-
ARQ);

outras informações.



5 2,0000%

5 2,0000%

8.4.5.6 50 20,0000%
8.4.5.6.1

a)

b)

c)

d)

e)

8.4.5.6.2 1 0,4000%
8.4.5.6.3 1 0,4000%

a)

2 0,8000%

3 1,2000%

3 1,2000%

5 2,0000%

10 4,0000%

10 4,0000%

5 2,0000%

b)

5 2,0000%

5 2,0000%

8.4.5.7 79 20,0000% (1)

8.4.5.7.1
a)

b)

c)
8.4.5.7.2

a) 1 0,2532%

b)

8.4.5.7.3
a)

2 0,5063%

3 0,7595%

3 0,7595%

5 1,2658%

10 2,5316%

10 2,5316%

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

- planta geral de implantação;

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

- planta das coberturas;

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (frontais, posteriores e laterais);

Informações de referência a utilizar:

anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ);

anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas;

outras informações.

Informações técnicas a produzir:

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (fachadas);

- detalhes (de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos);

as relativas à edificação (ambientes 
externos e internos) e a todos os elementos 
da edificação, seus componentes 
construtivos e materiais de construção;

as exigências de detalhamento devem 
depender da complexidade funcional ou 
formal da edificação.

- memorial descritivo da edificação;

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, dos componentes construtivos e 
dos materiais de construção.

Projeto básico (PB) (opcional)
 (1) Caso seja opcionalmente realizado o 
projeto básico (PB), o mesmo terá o valor de 

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

legislação municipal, estadual e federal 
pertinentes (leis, decretos, portarias e 
normas);

texto:

Informações técnicas a produzir: 
informações necessárias e suficientes ao Documentos técnicos a apresentar: 
desenhos e textos exigidos em leis, decretos, desenhos:

- planta geral de implantação;

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

- plantas das coberturas;

normas técnicas (INMETRO e ABNT).

- memorial descritivo da edificação;

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, dos componentes construtivos e 
dos materiais de construção.

Projeto legal (PL)
Informações de referência a utilizar:

anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ);

anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas (se necessário);



10 2,5316%

10 2,5316%

b)

5 1,2658%

5 1,2658%

5 1,2658%

c) 10 2,5316%

d)  (1)

e)  (1)

f)  (1)

8.4.5.8 83 10,0000%
8.4.5.8.1

a)

b)

c)
8.4.5.8.2

a)

2 0,2410%

3 0,3614%

3 0,3614%

10 1,2048%

10 1,2048%

10 1,2048%

10 1,2048%

10 1,2048%

b)

5 0,6024%

5 0,6024%

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (frontais, posteriores e laterais);

- plantas, cortes e elevações de ambientes 
especiais (banheiros, cozinhas, lavatórios, 
oficinas e lavanderias);

textos:

- memorial descritivo da edificação;

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

Projeto para execução (PE)
Informações de referência a utilizar:

- detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos (portas, 
janelas, bancadas, grades, forros, beirais, 
parapeitos, pisos, revestimentos e seus 
encontros, impermeabilizações e proteções);

outras informações.

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

- planta geral de implantação;

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

- plantas das coberturas;

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura 
(AP-ARQ ou PB-ARQ );

anteprojetos ou projetos básicos produzidos 
por outras atividades técnicas;

- memorial descritivo da edificação;

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

- memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

maquetes (opcionais) (interior e exterior);

fotografias, diapositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquetes).

textos:

- plantas, cortes e elevações de ambientes 
especiais (banheiros, cozinhas, lavatórios, 
oficinas e lavanderias);

- detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos (portas, 
janelas, bancadas, grades, forros, beirais, 
parapeitos, revestimentos e seus encontros, 
impermeabilizações e proteções);



5 0,6024%

c) 10 1,2048%

d)  (1)

e)  (1)

f)  (1)

Total (etapas normais) 100,0000%

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:

8.4.5.9 10,000%

8.4.5.9.1

a)  -ante projeto de arquitetura

8.4.5.9.2

a)  -diretrizes para projetos complementares

8.4.5.9.3

a)

 -croquis dos serviços complementares ao projeto de arquitetura

b) textos:

 -relatórios de acompanhamento
8.4.5.10 10,000%
8.4.5.10.1

a) -ante projetos de arquitetura

b) -ante projetos de instalações e equipamentos referentes à arquitetura

c) -ante projetos de sistemas construtivos e estruturais

8.4.5.10.2

d) -diretrizes para projetos executivos

8.4.5.10.3

e)

-croquis para compatibilização de projetos

f) textos:

 -relatórios técnicos para compatibilização de projetos.
8.4.5.11 5,000%

8.4.5.11.1

a) -projetos legais

8.4.5.11.2

b)  -defesa e acompanhamento dos projetos no órgão licenciador

8.4.5.11.3

c)

 -refazimento de desenhos

d) textos:

 -relatórios de acompanhamento
8.4.5.12 5,000%
8.4.5.12.1

a) -projetos para execução (PE) de arquitetura

b)

c) -projetos para execução (PE) de sistemas construtivos e estruturais

8.4.5.12.2

d)  -orientação técnica para execução da obra

8.4.5.12.3

e)

 -detalhes executivos

desenhos:

desenhos:

Informações de referência a utilizar:

-projetos para execução (PE) de instalações e equipamentos referentes à 
arquitetura

Informações técnicas a produzir:

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

Assessoria p/ aprovação de projeto (AS)

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

Assistência à execução da obra (AE)

maquetes (opcionais) (interior e exterior);

fotografias, microfilmes e montagens 
(opcionais);

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquetes).

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Coordenação e gerenciamento de projetos 
complementares (CO)

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

Compatibilização de projetos (CP)

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

- memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);



f) textos:

 -relatórios de acompanhamento
8.4.5.13 5,000%
8.4.5.13.1

a)  -projetos para execução e obra realizada

8.4.5.13.2

b)  -relatório de realização do "as-built"

8.4.5.13.3

c)

 -plantas, cortes, fachadas e detalhes

d) textos:

 -memoriais descritivos
Total (etapas adicionais): 35,000%

8.4.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

1 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

2 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00%

3 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 32,00%

4 EP Estudo preliminar: 12,00% 44,00%

5 AP Anteprojeto: 16,00% 60,00%

6 PL Projeto legal: 16,00% 76,00%

7 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 92,00%

8 PE Projeto para execução: 8,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais: (50% no início e 50% no final dos serviços)

9 CO 10,00% 10,00%

10 CP 10,00% 20,00%

11 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%

12 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%

13 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Forma de pagamento:Descrição

Informações de referência a utilizar:

"As built" (desenho conf.construído) (AB)

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Compatibilização com outros projetos:



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (01) ARQUITETURA

8.5

8.5.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

8.5.2 DEFINIÇÕES

8.5.3 TABELA DE HONORÁRIOS 
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

8.5.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do

TOTAL (R$)

1 LD 5,0% 5,00%

2 PN 5,0% 10,00%

3 EV 5,0% 15,00%

4 EP 15,0% 30,00%

5 AP 20,0% 50,00%

6 PL 20,0% 70,00%

7 PB 20,0% 90,00%

8 PE 10,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Etapas adicionais:
9 CO 10,000% 10,00%

10 CP 10,000% 20,00%

11 AS 5,000% 25,00%

12 AE 5,000% 30,00%

13 AB 5,000% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

8.5.5 PRODUTOS FINAIS:
Item Peso do 

serviço na 
etapa

Valor (%) 
por 

etapa/ 
serviço

Observaç
ões:

8.5.5.1 50 5,0000%
8.5.5.1.1

Um monumento é uma estrutura construída por motivos simbólicos e/ou 
comemorativos, mais do que para uma utilização de ordem funcional. Os 
monumentos são geralmente construídos com o duplo propósito de 
comemorar um acontecimento importante, ou homenagear uma figura 
ilustre, e, simultaneamente, criar um objecto artístico que aprimorará o 
aspecto de uma cidade ou local. Estruturas funcionais que se tornaram 
notáveis pela sua antigüidade, tamanho ou significado histórico, podem 
também ser consideradas monumentos.

Lei Nº 3.924, de 26 de julho de 1961 - Dispõe sôbre os monumentos 
arqueológicos e pré-históricos. 

Descrição da etapa/ serviço:

Levantamento de dados (LD)
Informações de referência a utilizar:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Projeto básico: Opcional (1)

Projeto para execução:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Valor proporcional:

Assessoria para aprovação de projeto:

Levantamento de dados:

Programa de necessidades:

Estudo de viabilidade técnico-legal:

Estudo preliminar:

Anteprojeto:

Compatibilização com outros projetos:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

MONUMENTOS

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

Projeto legal:

Assistência à execução da obra:

"As built" (desenho conforme construído):



a)

b)

c)

d)

e)
8.5.5.1.2

a)

b)

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

1 0,1000%

c)
1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

 - diferença ou alterações ocorridas após o 
levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP) (movimentos de terra, construções 
clandestinas, rios, córregos, vias públicas, 
perfis, pavimentações, calçadas, guias, 
sarjetas, torres de transmissão de alta-
tensão e postes);

. Levantamento arquitetônico detalhado, 
em escala adequada, de construções 
porventura existentes no terreno a serem 
mantidas, ou quando solicitado.

.   Dados geoclimáticos e ambientais locais, 
quando necessários, tais como: 
temperatura, pluviosidade, insolação, 
regime de ventos/ marés, níveis de poluição 
(sonora, do ar, do solo, da água, etc.)

Informações sobre o entorno:

Uso e ocupação do solo do entorno.

Padrões urbanísticos e arquitetônicos.

Infra-estrutura disponível.

. Sondagens de reconhecimento do solo, 
apresentadas de acordo com as Normas 
Brasileiras da ABNT-NBR 6484/80, segundo as 
diretrizes para sondagens da Associação 
Brasileira de Mecânica dos Solos.

. Dados sobre drenagem, visando subsidiar 
a concepção estrutural e o projeto de 
fundações da obra.

Objetivo

Levantamento de um conjunto de 
informações e dados, objetivando 
caracterizar perfeitamente o objeto, o 
escopo do contrato, o projeto e o conjunto 
de restrições.

 -Informações:

Informações sobre o terreno:

.   Escritura(s) atualizada(s), impostos e 
registros de imóveis.

.   Documentos cadastrais (projetos de 
alinhamento e loteamento, levantamentos 
aerofotogramétricos e outros).

.   Restrições específicas do loteamento.

outras.

Informações técnicas a produzir:

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

Zoneamento geoambiental com 
delimitação das áreas ambientalmente 
protegidas;

Restrições de uso estabelecidas pelo 
patrimônio histórico, artístico e 
arqueológico, conforme legislação 
específica;

Restrições de uso estabelecidas pelo 
Patrimônio da União, conforme legislação 
específica;



1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

d)

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

0,0000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

e)

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

1 0,1000%

5 0,5000%

f)

8.5.5.1.3
a) 10 1,0000%

b) 5 0,5000%

c) 2 0,2000%

d) 2 0,2000%

8.5.5.2 29 5,0000%

outras informações relevantes.

texto: relatório;

fotografias: preferencialmente coloridas, 
com indicação esquemática dos pontos de 
vista e com textos explicativos;

outros meios de representação.

Programa de necessidades (PN)

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos (cadastrais da vizinhança, do 
terreno e das edificações existentes): 
plantas, cortes e elevações (escalas 
existentes ou convenientes);

Recursos técnicos disponíveis e/ou 
desejáveis:

.   Mão-de-obra (qualificação).

.   Materiais.

.   Sistemas construtivos.

.   Modalidade de construção da execução 
da obra.

.   Seleção e escolha dos responsáveis pelos 
serviços, consultorias especializadas e 
projetos complementares.

Alinhamentos, recuos e afastamentos.

Áreas de.estacionamento coberto ou 
descoberto.

Exigências relativas a tipos específicos de 
edificação.

Outras exigências arquitetônicas a serem 
especificadas:

- serviços públicos, companhias 
concessionárias (transporte coletivo), água 
potável, esgotos sanitários, escoamento de 
águas pluviais, energia elétrica em alta ou 
baixa tensão, iluminação pública, gás 
combustível, coleta de lixo e 
pavimentação;

-  órgãos de proteção ao meio ambiente, 
património histórico

Tendências de desenvolvimento para a 
área.

Condições de tráfego e estacionamento.

Visuais.

Proximidade de equipamentos urbanos.

-   serviços de trânsito

-   ministérios da Marinha, Aeronáutica e 
Saúde

Levantamento da legislação arquitetônica 
e urbanística (municipal, estadual, federal e 
concessionárias):

Restrições de uso.

Taxas de ocupação e coeficientes de 
aproveitamento.
Gabaritos.

Fotos do terreno e seu entorno.



8.5.5.2.1
a)

b)
8.5.5.2.2

a)

1 0,1724%

1 0,1724%

1 0,1724%

1 0,1724%

b) 2 0,3448%

c) 1 0,1724%

d) 2 0,3448%

8.5.5.2.3
a) 10 1,7241%

b) 5 0,8621%

c) 5 0,8621%

8.5.5.3 2 5,0000%
8.5.5.3.1

a)

b)

c)

8.5.5.3.2
a)

b)

c)
8.5.5.3.3

a) 1 2,5000%

b) 1 2,5000%

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos: esquemas gráficos, diagramas e 
histogramas (escalas: convenientes);

texto: relatório;

Informações de referência a utilizar:

levantamento de dados para arquitetura 
(LV-ARQ);

programa de necessidades para 
arquitetura (PN-ARQ);

levantamento de dados obtidos pelas 
demais atividades técnicas.

Informações técnicas a produzir:

metodologia empregada;

soluções alternativas (físicas e jurídico-
legais);

conclusões e recomendações.

características, dimensões e serviços dos 
equipamentos e mobiliário; exigências 
ambientais, níveis de desempenho; 
instalações especiais (elétricas, mecânicas, 
hidráulicas e sanitárias).

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos: organograma funcional e 
esquemas básicos (escalas convenientes);

texto: memorial (de recomendações 
gerais);

planilha: relação ambientes/ usuários/ 
atividades/ equipamentos/ mobiliário, 
incluindo características, exigências, 
dimensões e quantidades.

levantamento de dados para a arquitetura 
(LV-ARQ);

outras informações.

Informações técnicas a produzir:

Definições preliminares:

Estudo de viabilidade (EV)

 -Padrões de construção e acabamento 
pretendidos.

 -Normas de apresentação gráfica do 
cliente/contratante.

as necessárias à concepção arquitetônica 
da edificação (ambiente construído ou 
artificial) e aos serviços de obra, como 
nome, número e dimensões (gabaritos, 
áreas úteis e construídas) dos ambientes, 
com distinção entre os ambientes a 
construir, a ampliar, a reduzir e a recuperar, 
características, exigências, número, idade e 
permanência dos usuários, em cada 
ambiente;

características funcionais ou das atividades 
em cada ambiente (ocupação, 
capacidade, movimentos, fluxos e 
períodos);

 -Objetivos do cliente e da obra.

 -Prazos e recursos disponíveis para o projeto 
e para a obra.

Informações de referência a utilizar:



c)

8.5.5.4 70 15,0000%
8.5.5.4.1

a)

b)

c)

d)

e)

f)
8.5.5.4.2

a) 2 0,4286%

b) 2 0,4286%

c) 1 0,2143%

8.5.5.4.3
a)

5 1,0714%

5 1,0714%

10 2,1429%

10 2,1429%

5 1,0714%

b) 5 1,0714%

c) 5 1,0714%

d)  (1)

e)  (1)

f)  (1)

8.5.5.5 70 20,0000%
8.5.5.5.1

a)

b)

c)  (1)

d)  (1)soldagens de simples reconhecimento do 
solo (LV-SDG);

fotografias, diapositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquete).

Anteprojeto (AP)
Informações de referência a utilizar:

estudo preliminar de arquitetura (EP-ARQ);

estudos preliminares produzidos por outras 
ativi-dades técnicas (se necessário);

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

- planta da cobertura;

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (fachadas);

- detalhes construtivos (quando necessário);

texto: memorial justificativo (opcional);

levantamento de dados para arquitetura 
(LV-ARQ);

estudo de viabilidade de arquitetura (EV-
ARQ);

outras informações.

Informações técnicas a produzir:

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

maquetes (opcionais) (interior, exterior);

relativas a soluções alternativas gerais e 
especiais, suas vantagens e desvantagens, 
de modo a facilitar a seleção subseqüente.

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

- planta geral de implantação;

sucintas e suficientes para a caracterização 
geral da concepção adotada, incluindo 
indicações das funções, dos usos, das 
formas, das dimensões, das localizações dos 
ambientes da edificação, bem como de 
quaisquer outras exigências prescritas ou de 
desempenho;

sucintas e suficientes para a caracterização 
específica dos elementos construtivos e dos 
seus componentes principais, incluindo 
indicações das tecnologias recomendadas;

Estudo preliminar (EP)
Informações de referência a utilizar: 

programa de necessidade de arquitetura 
(PN-ARQ);

programas de necessidades obtidos pelas 
demais atividades técnicas (se necessário);

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

outros meios de representação.



e)
8.5.5.5.2 1 0,2857%
8.5.5.5.3

a)

3 0,8571%

3 0,8571%

3 0,8571%

5 1,4286%

10 2,8571%

10 2,8571%

5 1,4286%

b)

5 1,4286%

5 1,4286%

8.5.5.6 70 20,0000%
8.5.5.6.1

a)

b)

c)

d)

e)

8.5.5.6.2 1 0,2857%
8.5.5.6.3 1 0,2857%

a)

2 0,5714%

3 0,8571%

3 0,8571%

5 1,4286%

10 2,8571%

10 2,8571%

5 1,4286%

b)

5 1,4286%

5 1,4286%

8.5.5.7 99 20,0000% (1)

8.5.5.7.1
a)

b)

c)
8.5.5.7.2

a) 1 0,2020%

Informações técnicas a produzir:

as relativas à edificação (ambientes 
externos e internos) e a todos os elementos 
da edificação, seus componentes 
construtivos e materiais de construção;

texto:

- memorial descritivo da edificação;

Projeto básico (PB) (opcional)
 (1) Caso seja opcionalmente realizado o 
projeto básico (PB), o mesmo terá o valor Informações de referência a utilizar:

anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ);

anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas;

outras informações.

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, dos componentes construtivos e 
dos materiais de construção.

- planta geral de implantação;

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

- plantas das coberturas;

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (fachadas);

- detalhes (de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos);

anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas (se necessário);

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

legislação municipal, estadual e federal 
pertinentes (leis, decretos, portarias e 
normas);

normas técnicas (INMETRO e ABNT).

Informações técnicas a produzir: 
informações necessárias e suficientes ao 

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (fachadas);

- detalhes (de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos);

texto:

Documentos técnicos a apresentar: 
desenhos e textos exigidos em leis, decretos, desenhos:

Projeto legal (PL)
Informações de referência a utilizar:

anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ);

outras informações.

- memorial descritivo da edificação;

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, dos componentes construtivos e 
dos materiais de construção.

desenhos:

- planta geral de implantação;

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

- plantas das coberturas;

Informações técnicas a produzir: 
informações técnicas relativas à edificação Documentos técnicos a apresentar:



b)

8.5.5.7.3
a)

2 0,4040%

3 0,6061%

3 0,6061%

5 1,0101%

10 2,0202%

10 2,0202%

10 2,0202%

10 2,0202%

b)

5 1,0101%

5 1,0101%

5 1,0101%

c) 10 2,0202%

d)  (1)

e)  (1)

f)  (1)

8.5.5.8 103 10,0000%
8.5.5.8.1

a)

b)

c)
8.5.5.8.2

a)

2 0,1942%

3 0,2913%

3 0,2913%

10 0,9709%

10 0,9709%

10 0,9709%

10 0,9709%

- elevações (frontais, posteriores e laterais);

- plantas, cortes e elevações de ambientes 
especiais (banheiros, cozinhas, lavatórios, 
oficinas e lavanderias);

anteprojetos ou projetos básicos produzidos 
por outras atividades técnicas;

outras informações.

- planta geral de implantação;

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

- plantas das coberturas;

- cortes (longitudinais e transversais);

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

maquetes (opcionais) (interior e exterior);

fotografias, diapositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquetes).

Projeto para execução (PE)
Informações de referência a utilizar:

anteprojeto ou projeto básico de 
arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (frontais, posteriores e laterais);

- plantas, cortes e elevações de ambientes 
especiais (banheiros, cozinhas, lavatórios, 
oficinas e lavanderias);

- detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos (portas, 
janelas, bancadas, grades, forros, beirais, 
parapeitos, revestimentos e seus encontros, 
impermeabilizações e proteções);

textos:

- memorial descritivo da edificação;

as exigências de detalhamento devem 
depender da complexidade funcional ou 
formal da edificação.

Documentos técnicos a apresentar:

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos 
componentes construtivos e dos materiais 
de construção;

- memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

- planta das coberturas;

desenhos:

- planta geral de implantação;



10 0,9709%

b)

5 0,4854%

5 0,4854%

5 0,4854%

c) 10 0,9709%

d)  (1)

e)  (1)

f)  (1)

Total (etapas normais) 100,0000%

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:

8.5.5.9 10,000%

8.5.5.9.1

a)  -ante projetos de arquitetura

8.5.5.9.2

a)  -diretrizes para projetos complementares

8.5.5.9.3

a)

 -croquis dos serviços complementares ao projeto de arquitetura

b) textos:

 -relatórios de acompanhamento
8.5.5.10 10,000%
8.5.5.10.1

a) -ante projetos de arquitetura

b) -ante projetos de instalações e equipamentos referentes à arquitetura

c) -ante projetos de sistemas construtivos e estruturais

8.5.5.10.2

d) -diretrizes para projetos executivos

8.5.5.10.3

e)

-croquis para compatibilização de projetos

f) textos:

 -relatórios técnicos para compatibilização de projetos.
8.5.5.11 5,000%

8.5.5.11.1

a) -projetos legais

8.5.5.11.2

b)  -defesa e acompanhamento dos projetos no órgão licenciador

8.5.5.11.3

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

Assessoria p/ aprovação de projeto (AS)

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquetes).

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Coordenação e gerenciamento de projetos 
complementares (CO)

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

- detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos (portas, 
janelas, bancadas, grades, forros, beirais, 
parapeitos, pisos, revestimentos e seus 
encontros, impermeabilizações e 
proteções);

textos:

desenhos:

Compatibilização de projetos (CP)

- memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

maquetes (opcionais) (interior e exterior);

fotografias, microfilmes e montagens 
(opcionais);

- memorial descritivo da edificação;

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos 
componentes construtivos e dos materiais 
de construção;



c)

 -refazimento de desenhos

d) textos:

 -relatórios de acompanhamento
8.5.5.12 5,000%
8.5.5.12.1

a) -projetos para execução (PE) de arquitetura

b)

c) -projetos para execução (PE) de sistemas construtivos e estruturais

8.5.5.12.2

d)  -orientação técnica para execução da obra

8.5.5.12.3

e)

 -detalhes executivos

f) textos:

 -relatórios de acompanhamento
8.5.5.13 5,000%
8.5.5.13.1

a)  -projetos para execução e obra realizada

8.5.5.13.2

b)  -relatório de realização do "as-built"

8.5.5.13.3

c)

 -plantas, cortes, fachadas e detalhes

d) textos:

 -memoriais descritivos
Total (etapas adicionais): 35,000%

8.5.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

1 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

2 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00%

3 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 32,00%

4 EP Estudo preliminar: 12,00% 44,00%

5 AP Anteprojeto: 16,00% 60,00%

6 PL Projeto legal: 16,00% 76,00%

7 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 92,00%

8 PE Projeto para execução: 8,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais: (50% no início e 50% no final dos serviços)

9 CO 10,00% 10,00%

10 CP 10,00% 20,00%

11 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%

12 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%

13 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

Descrição

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Forma de pagamento:

desenhos:

desenhos:

Assistência à execução da obra (AE)
Informações de referência a utilizar:

-projetos para execução (PE) de instalações e equipamentos referentes à 
arquitetura

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

"As built" (desenho conf.construído) (AB)

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Compatibilização com outros projetos:



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (01) ARQUITETURA

8.6 DESENHO EM PERSPECTIVA

8.6.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

8.6.2 DEFINIÇÕES

8.6.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

8.6.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 LD Levantamento de dados: 5,00% 5,00%

2 EP 20,00% 25,00%

3 PF 75,00% 100,00%

100,00%
Obs.:  (1)

4 CO 10,00% 10,00%

5 CP 10,00% 20,00%

20,00%

8.6.5 PRODUTOS FINAIS:

8.6.6 FORMA DE PAGAMENTO

Desenho em terceira dimensão da edificação ou do interior de um ambiente.

Compatibilização de projetos:

Define-se a perspectiva como a projeção em uma superfície bidimensional de 
uma determinada cena tridimensional. Para ser representada na forma de um 
desenho (conjunto de linhas, formas e superfícies) devem ser aplicados 
mecanismos gráficos estudados pela Geometria projetiva, os quais permitem 
uma reprodução precisa ou analítica da realidade espacial.

Etapa/ serviço 
nr.

Abrev. Descrição Valor proporcional:

Total (etapas adicionais):

ABNT NBR 10067:1995 - Princípios gerais de representação em desenho técnico - 
Procedimento

Recomenda-se a forma de pagamento de 50% no início dos serciços e 50% na 
entrega do trabalho concluído.

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

Produto final:
Total das etapas normais:
Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Etapas adicionais:
Coordenação e gerenciamento 
de projetos complementares:

Estudo preliminar:



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES
GRUPO DE SERVIÇOS: (01) ARQUITETURA

8.7 IMAGENS VIRTUAIS

8.7.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

8.7.2 DEFINIÇÕES

8.7.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

UNITÁRIO 
(R$/unid.)

TOTAL (R$)

1 Imagem 5 110,948% 800,00 4.000,00

8.7.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 EP 50,00% 50,00%
2 PF 50,00% 100,00%

8.7.5 PRODUTOS FINAIS:

8.7.6 FORMA DE PAGAMENTO

Recomenda-se a forma de pagamento de 50% no início dos serviços e 50% na 
entrega do trabalho concluído.

Imagem virtual foto-realística de edificação ou do interior de um ambiente

Abrev. Descrição Valor proporcional:

Estudo preliminar
Projeto final

(Texto não concluído)

ITEM UNIDADE QUANTIDADE 
(ex.)

VALOR UNITÁRIO:  -
FATOR PERCENTUAL 
(fp) SOBRE O CUSTO 

UNITÁRIO BÁSICO 

Simulação volumétrica de um desenho industrial ou projeto 
arquitetônico/urbanístico produzido em ambiente gráfico-computacional, 
utilizando modelagem tridimensional. Geralmente é criada por arquitetos, 
designers, ou desenhistas utilizando um software de modelagem 3D. Apresenta 
níveis distintos de detalhamento, podendo ser meramente esquemática, 
detalhada ou foto-realística.

VALORES 

Etapa/ serviço 
nr.



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (01) ARQUITETURA

8.8 RECURSOS AUDIOVISUAIS

8.8.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

8.8.2 DEFINIÇÕES

8.8.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

8.8.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 EP 5,00% 5,00%

2 AP 20,00% 25,00%

3 PB 20,00% 45,00%

4 PE 55,00% 100,00%

100,00%
Obs.:  (1)

5 CO 10,00% 10,00%

6 CP 10,00% 20,00%

20,00%

8.8.5 PRODUTOS FINAIS:

8.8.6 FORMA DE PAGAMENTO
Recomenda-se a forma de pagamento de 50% no início dos serviços e 50% na 
entrega do trabalho concluído.

Etapa/ serviço 
nr.

Abrev. Descrição

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 

Etapas adicionais:

Projeto básico: Opcional (1):

Projeto para execução:

Vídeos, fotos, slides ou outros contendo imagens da edificação ou o interior de 
um ambiente.

Total das etapas normais:

Valor proporcional:

(Texto não concluído)

Utilização de vídeos, fotos, slides ou semelhantes para apresentar de forma 
atrativa, os elementos do projeto de arquitetura.

Coordenação e 
gerenciamento de projetos Compatibilização de projetos:
Total (etapas adicionais):

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

Estudo preliminar:

Anteprojeto:



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES
GRUPO DE SERVIÇOS: (01) ARQUITETURA

8.9

8.9.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

8.9.2 DEFINIÇÕES

8.9.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,628% 0,754% 0,905% 1,086% 4,53 566,26

2 250 0,547% 0,656% 0,787% 0,944% 3,94 985,30

3 500 0,476% 0,571% 0,685% 0,822% 3,43 1.714,42

4 1.000 0,414% 0,496% 0,596% 0,715% 2,98 2.983,09

5 2.000 0,360% 0,432% 0,518% 0,622% 2,60 5.190,57

6 4.000 0,313% 0,376% 0,451% 0,541% 2,26 9.031,59

7 8.000 0,272% 0,327% 0,392% 0,471% 1,96 15.714,97

8 16.000 0,237% 0,284% 0,341% 0,410% 1,71 27.344,04

9 32.000 0,206% 0,247% 0,297% 0,356% 1,49 47.578,63

10 acima de 164.000 0,179% 0,215% 0,258% 0,310% 1,29 212.141,21

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,27% 1,96 15.714,97

a2= 16.000,00 fp2= 0,24% 1,71 27.344,04

fm= 11.040,00 fpm= 0,26% 1,87 20.615,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

8.9.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,00% 5,00%
2 AP 20,00% 25,00%
3 PF 75,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

8.9.5 PRODUTOS FINAIS:

8.9.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%
3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%
4 PF Produto final: 60,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

Maquete é a representação tridimensional de algo existente ou que se 
pretende construir em escala reduzida ou não. Também são feitas maquetes 
em tamanho real e ampliado para produtos e equipamentos das mais 
diversas áreas.

NBR 13532 - Elaboração de projetos de arquitetura

ITEM

CATEGORIAS:

m2

ÁREA (a)

Valor proporcional:Abrev.

Maquetes em tamanho reduzido dos projetos/serviços.

Produto final:

Etapa/ 
serviço 

nr.

Descrição

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Levantamento de dados:
Anteprojeto:

Forma de pagamento:Descrição

MAQUETARIA

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.8.11 ANEXO: 
NBR 13.532, de 29.12.1995 – Elaboração de projetos de 

edificações- Arquitetura 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA 
  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA.  
   
9.1 Levantamento e/ou Sondagens Geológicas  
9.2 Projetos de Instalações Hidráulicas  
9.3 Projetos de Instalações Sanitárias  
9.4 Projetos de Instalações de Águas Pluviais  
9.5 Projetos de Instalações de Gás Canalizado  
9.6 Projetos de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio  
9.7 Projetos de Instalações de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (pára-raios)  
9.8 Projetos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  
9.9 Projetos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão  
9.10 Projetos de Instalações Telefônicas  
9.11 Projetos de Instalações de TV  
9.12 Projetos de Instalações de Rede Estruturada de Dados e Voz  
9.13 Projetos de Instalações de Rede de Segurança Eletrônica  
9.14 Projetos Complementares de Instalações Mecânicas: Elevadores, Monto-Cargas, 

Rampas, Escadas e Esteiras Rolantes, Entre Outros. 
 

9.15 Projetos Complementares de Instalações Especiais: Equipamento, Água Gelada 
e Outros 

 

9.16 Projetos Especializados de Estacionamento e Tráfego de Veículos  
9.17 Projeto de Comunicação Visual para Edificações  
9.18 Caderno de Especificações ou Memorial Descritivo  
9.19 Orçamento Sintético  
9.20 Orçamento Analítico  
9.21 Cronograma de Obra  
9.22 Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira de Projeto de Edificações  

   



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES
GRUPO DE SERVIÇOS:

9.1 LEVANTAMENTO E/OU SONDAGENS GEOLÓGICAS

9.1.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

9.1.2 DEFINIÇÕES

9.1.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

9.1.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 EP 100,00% 100,00%

9.1.5 PRODUTOS FINAIS:

9.1.6 FORMA DE PAGAMENTO

Valor proporcional:

Informações sobre o subsolo e avaliação da capacidade de suporte para obras.

Estudo preliminar:

A Sondagem é um dos métodos diretos utilizados para a coleta de informações do 
subsolo e avaliação da capacidade de suporte para obras. É realizada através de uma 
perfuração em solo (Sondagem a Percussão) ou rocha (Sondagem Rotativa) onde são 
determinados:              - Descrição do tipo de solo e/ou rocha e a interpretação geológica 
até a profundidade de interesse do projeto por meio de amostragem de solo a cada 
metro ou variação de camada ou amostragem integral da rocha em testemunhos 
cilíndricos;
- Avaliação das diversas camadas de solos medidas por índice de resistência a 
penetração do amostrador a cada metro (Standard Penetration Test - SPT);
- Condições do maciço rochoso, considerando a recuperação dos testemunhos, RQD, 
grau de Alteração, fraturamento e características das descontinuidades;
- Informação completa sobre o nível do lençol freático (nível d'água estático e dinâmico).

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo Custo do 
Serviço.

Etapa/ 
serviço nr.

Abrev. Descrição

Recomenda-se a forma de pagamento de 50% no início dos serviços e 50% na entrega 
do trabalho concluído.

(02) INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS REFERENTES À 
ARQUITETURA

ABNT NBR 9820:1997 - Coleta de amostras indeformadas de solos de baixa consitência em 
furos de sondagem - Procedimento;

ABNT NBR 9603:1986 - Sondagem a trado - Procedimento;
ABNT NBR 6484:2001 - Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de 
ensaio;

ABNT NBR 8036:1983 - Programação de sondagens de simples reconhecimento do solos 
para fundações de edifícios - Procedimento.



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES
GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.2

9.2.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

9.2.2 DEFINIÇÕES

9.2.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,628% 0,754% 0,905% 1,086% 4,53 566,26

2 250 0,547% 0,656% 0,787% 0,944% 3,94 985,30

3 500 0,476% 0,571% 0,685% 0,822% 3,43 1.714,42

4 1.000 0,414% 0,496% 0,596% 0,715% 2,98 2.983,09

5 2.000 0,360% 0,432% 0,518% 0,622% 2,60 5.190,57

6 4.000 0,313% 0,376% 0,451% 0,541% 2,26 9.031,59

7 8.000 0,272% 0,327% 0,392% 0,471% 1,96 15.714,97

8 16.000 0,237% 0,284% 0,341% 0,410% 1,71 27.344,04

9 32.000 0,206% 0,247% 0,297% 0,356% 1,49 47.578,63

10 acima de 164.000 0,179% 0,215% 0,258% 0,310% 1,29 212.141,21

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:
Faixa Área (m2) Índice fp- % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,27% 1,96 15.714,97

a2= 16.000,00 fp2= 0,24% 1,71 27.344,04

fm= 11.040,00 fpm= 0,26% 1,87 20.615,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.2.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00% 0,09            1.030,77       

2 AP 20,0% 25,00% 0,37            4.123,07       

3 PB 20,0% 45,00% 0,37            4.123,07       

4 PE 55,0% 100,00% 1,03            11.338,43     

Total (etapas normais): 100,000%

CATEGORIAS:

PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

O projeto de instalações hidráulicas constitui-se no dimensionamento, 
distribuição, e desenho detalhado dos pontos de utilização de água e dos 
dispositivos de controle e proteção, representados pelas plantas baixas e 
legendas; dos desenhos isométricos das tubulações; do fluxograma do 
conjunto e do dimensionamento e desenho detalhado dos reservatórios 
(cisternas e caixas d’água) e estações de bombeamento, visando obter o 
armazenamento e bombeios adequados do volume de água, velocidades, 
vazões e pressões necessárias ao desenvolvimento normal das atividades nas 
edificações;

ABNT NBR-5626/98 – Instalação predial de água fria;

ABNT NBR-7198/82 - Projeto e execução de instalações prediais de água 
quente;

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

ABNT NBR 13713:2009 - Instalações hidráulicas prediais - Aparelhos 
automáticos acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento 
automático - Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15705:2009 - Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta - 
Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15267:2005 - Instalações hidráulicas prediais - Misturador 
monocomando para lavatório - Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15206:2005 - Instalações hidráulicas prediais - Chuveiros ou duchas - 
Requisitos e métodos de ensaio;

m2

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição Valor proporcional:

ITEM ÁREA (a)

Projeto básico: Opcional (1)
Anteprojeto:
Levantamento de dados:

Projeto para execução:



Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,000% 10,00% 0,19            2.061,53       

6 CP 10,000% 20,00% 0,19            2.061,53       

7 AS 5,000% 25,00% 0,09            1.030,77       

8 AE 5,000% 30,00% 0,09            1.030,77       

9 AB 5,000% 35,00% 0,09            1.030,77       

Total (etapas adicionais): 35,000%

9.2.5 PRODUTOS FINAIS:
Item Peso do 

serviço na 
etapa

Valor (%) 
por 

etapa/ 
serviço

Observaç
ões:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

9.2.5.1. LD 5,0% 0,09            1.030,77       

9.2.5.2. AP Anteprojeto: 27 20,0% 0,37            4.123,07       

a) Informações de referência a utilizar:
a1

a2

a3

b) Documentos técnicos a apresentar:
b1 desenhos:

2 1,7742% 0,03            365,76          

10 8,8710% 0,17            1.828,78       

b2 textos:
5 4,4355% 0,08            914,39          

10 8,8710% 0,17            1.828,78       

9.2.5.3 PB Projeto básico: Opcional (1) 32 20,0% 0,37            4.123,07       

a) Informações de referência a utilizar:
a1 anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );
a2 anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;

a3 outras informações.

b) Documentos técnicos a apresentar:
b1 desenhos:

2 1,7742% 0,03            365,76          

10 8,8710% 0,17            1.828,78       

10 8,8710% 0,17            1.828,78       

10 8,8710% 0,17            1.828,78       

5 4,4355% 0,08            914,39          - esquema vertical;

anteprojeto ou projeto básico de 
arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

anteprojetos ou projetos básicos 
produzidos por outras atividades técnicas;

outras informações.

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos 
componentes construtivos e dos materiais 
de construção;

- memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

- dimensionamento e desenho detalhado 
dos reservatórios (cisternas e caixas 
d’água) e estações de bombeamento;

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:

"As built" (desenho conforme construído):

Descrição da etapa/ serviço:

Assessoria para aprovação de projeto:
Assistência à execução da obra:

Levantamento de dados:

- dimensionamento, distribuição, e 
desenho detalhado dos pontos de 
utilização de água e dos dispositivos de 
controle e proteção;

- plantas baixas e legendas;

- dimensionamento, distribuição, e 
desenho detalhado dos pontos de 
utilização de água e dos dispositivos de 
controle e proteção;

- plantas baixas e legendas;
- desenhos isométricos das tubulações;



9.2.5.4 PE Projeto para execução: 62 55,0% 1,03            11.338,43     

a) Informações de referência a utilizar:
a1 anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );
a2 anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;

a3 outras informações.

b) Documentos técnicos a apresentar:
b1 desenhos:

2 1,7742% 0,03            365,76          

10 8,8710% 0,17            1.828,78       

10 8,8710% 0,17            1.828,78       

10 8,8710% 0,17            1.828,78       

5 4,4355% 0,08            914,39          

10 8,8710% 0,17            1.828,78       

5 4,4355% 0,08            914,39          

b2 textos:
5 4,4355% 0,08            914,39          

10 8,8710% 0,17            1.828,78       

9.2.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00% 4.123,07       

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00% 824,61          

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00% 3.298,45       

4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00% 3.298,45       

5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00% 9.070,75       

Total (etapas normais): 100,00% 20.615,33     

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00% 2.061,53       

7 CP 10,00% 20,00% 2.061,53       

8 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00% 1.030,77       

9 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00% 1.030,77       

10 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00% 1.030,77       

Total (etapas adicionais): 35,000% 7.215,37       

- fluxograma do conjunto;

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos 
componentes construtivos e dos materiais 
de construção;

- memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

- esquema vertical;
- plantas, cortes e elevações de ambientes 
especiais (banheiros, cozinhas, lavatórios, 
oficinas e lavanderias);

- desenhos isométricos das tubulações;
- dimensionamento e desenho detalhado 
dos reservatórios (cisternas e caixas 
d’água) e estações de bombeamento;

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

DescriçãoEtapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Forma de pagamento:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:

- dimensionamento, distribuição, e 
desenho detalhado dos pontos de 
utilização de água e dos dispositivos de 
controle e proteção;

- plantas baixas e legendas;



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES
GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.3

9.3.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

9.3.2 DEFINIÇÕES

9.3.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,628% 0,754% 0,905% 1,086% 4,53 566,26

2 250 0,547% 0,656% 0,787% 0,944% 3,94 985,30

3 500 0,476% 0,571% 0,685% 0,822% 3,43 1.714,42

4 1.000 0,414% 0,496% 0,596% 0,715% 2,98 2.983,09

5 2.000 0,360% 0,432% 0,518% 0,622% 2,60 5.190,57

6 4.000 0,313% 0,376% 0,451% 0,541% 2,26 9.031,59

7 8.000 0,272% 0,327% 0,392% 0,471% 1,96 15.714,97

8 16.000 0,237% 0,284% 0,341% 0,410% 1,71 27.344,04

9 32.000 0,206% 0,247% 0,297% 0,356% 1,49 47.578,63

10 acima de 164.000 0,179% 0,215% 0,258% 0,310% 1,29 212.141,21

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,27% 1,96 15.714,97

a2= 16.000,00 fp2= 0,24% 1,71 27.344,04

fm= 11.040,00 fpm= 0,26% 1,87 20.615,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.3.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%
2 AP 20,0% 25,00%
3 PB 20,0% 45,00%
4 PE 55,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:

ABNT NBR-8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e 
execução;

ABNT NBR 13.531/95, dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações.

PROJETOS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Objetiva a concepção, dimensionamento e detalhamento dos 
componentes das instalações sanitárias,  visando à sua correta execução 
com base nas normas da ABNT e nos princípios de higiene e racionalidade 
técnica e econômica. 

O produto final é o dimensionamento, localização e desenho detalhado dos 
pontos de coleta de águas servidas, das tubulações de esgoto e ventilação, 
das caixas de passagem e inspeção, representados pelas plantas baixas e 
legendas; fluxograma do conjunto e o dimensionamento e desenho 
detalhado do destino final dos efluentes (estação de tratamento, fossa/ 
sumidouro, valas de infiltração), necessárias ao desenvolvimento normal das 
atividades nas edificações;

Valor proporcional:

ITEM

m2

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)CATEGORIAS:

ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Projeto básico: Opcional (1)
Anteprojeto:

Projeto para execução:

Levantamento de dados:

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).



5 CO 10,000% 10,00%

6 CP 10,000% 20,00%
7 AS 5,000% 25,00%
8 AE 5,000% 30,00%
9 AB 5,000% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

9.3.5 PRODUTOS FINAIS:
9.3.5.1
a)
b)
c)

9.3.5.2
a)

b)

9.3.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%
3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%
4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%
5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%
7 CP 10,00% 20,00%
8 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%
9 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%
10 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );
anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;
outras informações.

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

- plantas das coberturas;
- esquema vertical;
- plantas, cortes e elevações de ambientes especiais (banheiros, cozinhas, 
lavatórios, oficinas e lavanderias);

textos:

Documentos técnicos a apresentar:

- memorial descritivo dos elementos da edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

desenhos:
- dimensionamento, localização e desenho detalhado dos pontos de coleta 
de águas servidas, das tubulações de esgoto e ventilação, das caixas de 
passagem e inspeção, representados pelas plantas baixas e legendas;

- fluxograma do conjunto;

Informações de referência a utilizar:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:
Assessoria para aprovação de projeto:

"As built" (desenho conforme construído):
Assistência à execução da obra:

- dimensionamento e desenho detalhado do destino final dos efluentes 
(estação de tratamento, fossa/ sumidouro, valas de infiltração);

 - planta baixa dos pavimentos;

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Descrição Forma de pagamento:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.4

9.4.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

9.4.2 DEFINIÇÕES

9.4.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,628% 0,754% 0,905% 1,086% 4,53 566,26

2 250 0,547% 0,656% 0,787% 0,944% 3,94 985,30

3 500 0,476% 0,571% 0,685% 0,822% 3,43 1.714,42

4 1.000 0,414% 0,496% 0,596% 0,715% 2,98 2.983,09

5 2.000 0,360% 0,432% 0,518% 0,622% 2,60 5.190,57

6 4.000 0,313% 0,376% 0,451% 0,541% 2,26 9.031,59

7 8.000 0,272% 0,327% 0,392% 0,471% 1,96 15.714,97

8 16.000 0,237% 0,284% 0,341% 0,410% 1,71 27.344,04

9 32.000 0,206% 0,247% 0,297% 0,356% 1,49 47.578,63

10 acima de 164.000 0,179% 0,215% 0,258% 0,310% 1,29 212.141,21

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,27% 1,96 15.714,97

a2= 16.000,00 fp2= 0,24% 1,71 27.344,04

fm= 11.040,00 fpm= 0,26% 1,87 20.615,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.4.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 25,00%

3 PB 20,0% 45,00%

4 PE 55,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

Obs.:  (1)

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

Projeto para execução:

Levantamento de dados:

Projeto básico: Opcional (1)

Anteprojeto:

ABNT NBR 10844/89 - Instalações prediais de águas pluviais;

Valor proporcional:Abrev.

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

ITEM

CATEGORIAS:

m2

ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

Dimensionamento e desenho detalhado das calhas, redes coletoras de 
águas pluviais, bocas de lobo e outros elementos a serem implantados no 
terreno para captação e drenagem das águas pluviais, representados 
através das plantas gerais e setoriais, cortes, detalhes executivos, etc.

ABNT NBR 13.531/95, dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações 
– atividade técnica;

ABNT NBR 15645:2008 - Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem 
de águas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto;

Etapa/ 

serviço 

nr.

Descrição



 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,000% 10,00%

6 CP 10,000% 20,00%

7 AE 5,000% 30,00%

8 AB 5,000% 35,00%
Total (etapas adicionais): 35,000%

9.4.5 PRODUTOS FINAIS:
9.4.5.1.
a)

b)

c)
9.4.5.2
a)

b)

9.4.6

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%

5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%

7 CP 10,00% 20,00%

8 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%

9 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%
Total (etapas adicionais): 35,000%

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;

- plantas das coberturas;

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (frontais, posteriores e laterais);

- plantas, cortes e elevações de ambientes especiais (banheiros, cozinhas, 
lavatórios, oficinas e lavanderias);

outras informações.

Documentos técnicos a apresentar:

- cortes de terraplenagem;

desenhos:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Informações de referência a utilizar:

textos:

Assistência à execução da obra:

- planta geral de implantação;

 - planta baixa dos pavimentos;

"As built" (desenho conforme construído):

- planta de terraplenagem;

- memorial descritivo dos elementos da edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

- detalhes (plantas, cortes, elevações e perspectivas) de elementos da 
edificação e de seus componentes construtivos (portas, janelas, bancadas, 
grades, forros, beirais, parapeitos, pisos, revestimentos e seus encontros, 
impermeabilizações e proteções);

- memorial descritivo da edificação;

FORMA DE PAGAMENTO

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:DescriçãoEtapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.5

9.5.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS:

9.5.2 DEFINIÇÕES

9.5.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,628% 0,754% 0,905% 1,086% 4,53 566,26

2 250 0,547% 0,656% 0,787% 0,944% 3,94 985,30

3 500 0,476% 0,571% 0,685% 0,822% 3,43 1.714,42

4 1.000 0,414% 0,496% 0,596% 0,715% 2,98 2.983,09

5 2.000 0,360% 0,432% 0,518% 0,622% 2,60 5.190,57

6 4.000 0,313% 0,376% 0,451% 0,541% 2,26 9.031,59

7 8.000 0,272% 0,327% 0,392% 0,471% 1,96 15.714,97

8 16.000 0,237% 0,284% 0,341% 0,410% 1,71 27.344,04

9 32.000 0,206% 0,247% 0,297% 0,356% 1,49 47.578,63

10 acima de 164.000 0,179% 0,215% 0,258% 0,310% 1,29 212.141,21

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,27% 1,96 15.714,97

a2= 16.000,00 fp2= 0,24% 1,71 27.344,04

fm= 11.040,00 fpm= 0,26% 1,87 20.615,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.5.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 20,00%

3 PB 20,0% 20,00%

4 PE 55,0% 55,00%
Total (etapas normais): 100,000%

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,000% 10,00%

6 CP 10,000% 20,00%

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Anteprojeto:

Projeto básico: Opcional (1)

ITEM ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

CATEGORIAS:

m2

NBR 13523 - Central predial de gás liquefeito de petróleo.

ABNT NBR 15806:2010 - Sistemas de medição predial remota e centralizada 
de consumo de água e gás;

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

Abrev. Descrição Valor proporcional:

Dimensionamento e desenho detalhado incluindo a localização dos pontos 
de utilização de GLP, medições, encaminhamento da tubulação de cobre, 
ramais, sub-ramais, acessórios e outros. Dimensionamento e desenho de 
detalhes de montagem, encaixe e instalação de equipamentos e 
componentes. Fluxograma(s) do(s) sistema.

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE GÁS CANALIZADO

Etapa/ 

serviço 

nr.

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Projeto para execução:

Levantamento de dados:



7 AS 5,000% 25,00%

8 AE 5,000% 30,00%

9 AB 5,000% 35,00%
Total (etapas adicionais): 35,000%

9.5.5 PRODUTOS FINAIS:
9.5.5.1
a)

b)

c)
9.5.5.2
a)

b)

9.5.6 FORMA DE PAGAMENTO:

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%

5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%

7 CP 10,00% 20,00%

8 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%

9 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%

10 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%
Total (etapas adicionais): 35,000%

Informações de referência a utilizar:

Assessoria para aprovação de projeto:

Assistência à execução da obra:

"As built" (desenho conforme construído):

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;

outras informações.

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

- dimensionamento e desenho detalhado incluindo a localização dos 
pontos de utilização de GLP, medições, encaminhamento da tubulação de 
cobre, ramais, sub-ramais, acessórios e outros;

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:

- memorial descritivo dos elementos da edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

textos:

DescriçãoAbrev.Etapa/ 

serviço 

nr.

- dimensionamento e desenho de detalhes de montagem, encaixe e 
instalação de equipamentos e componentes;

- cortes de terraplenagem;

 - fluxograma(s) do(s) sistema(s);

- plantas das coberturas;

- cortes (longitudinais e transversais);



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.6

9.6.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS:

9.6.2 DEFINIÇÕES

9.6.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,628% 0,754% 0,905% 1,086% 4,53 566,26

2 250 0,547% 0,656% 0,787% 0,944% 3,94 985,30

3 500 0,476% 0,571% 0,685% 0,822% 3,43 1.714,42

4 1.000 0,414% 0,496% 0,596% 0,715% 2,98 2.983,09

5 2.000 0,360% 0,432% 0,518% 0,622% 2,60 5.190,57

6 4.000 0,313% 0,376% 0,451% 0,541% 2,26 9.031,59

7 8.000 0,272% 0,327% 0,392% 0,471% 1,96 15.714,97

8 16.000 0,237% 0,284% 0,341% 0,410% 1,71 27.344,04

9 32.000 0,206% 0,247% 0,297% 0,356% 1,49 47.578,63

10 acima de 164.000 0,179% 0,215% 0,258% 0,310% 1,29 212.141,21

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,27% 1,96 15.714,97

a2= 16.000,00 fp2= 0,24% 1,71 27.344,04

fm= 11.040,00 fpm= 0,26% 1,87 20.615,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.6.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

Valor proporcional:

ITEM ÁREA (a)

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

ABNT NBR-12693:1993 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio;

ABNT NBR 9441 NB 926 - Execução de sistemas de detecção e alarme de 
incêndio;

ABNT NBR 13434-1 -  Sinalização de segurança contra incêndio e pânico;

CATEGORIAS:

m2

Descrição

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

Levantamento de dados:

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO

ABNT NBR 15775:2009 - Sistemas de segurança contra incêndio em túneis — 
Ensaios, comissionamento e inspeções;

ABNT NBR 14100:1998 - Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para 
projeto

Dimensionamento e distribuição dos componentes dos dispositivos de 
proteção contra incêndio, como válvulas, hidrantes, extintores, iluminação 
de emergência, representados pelas plantas baixas e legendas. 
Dimensionamento, especificação e desenho em escala ampliado de 
detalhes de encaixe, fixação e pré-fabricação de componentes.

ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para 
combate a incêndio;

ABNT NBR 8222:2005 - Execução de sistemas de prevenção contra explosão e 
incêndio, por impedimento de sobrepressões decorrentes de arcos elétricos 
internos em transformadores e reatores de potência ;

ABNT NBR 13768-1997 - Porta corta-fogo de emergência;



2 AP 20,0% 25,00%

3 PB 20,0% 45,00%

4 PE 55,0% 100,00%

100,000%
Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,000% 10,00%

6 CP 10,000% 20,00%

7 AS 5,000% 25,00%

8 AE 5,000% 30,00%

9 AB 5,000% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

9.6.5 PRODUTOS FINAIS:
9.6.5.1
a)

b)

c)
9.6.5.2
a)

b)

9.6.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 LD Levantamento de dados: 5,00% 5,00%

2 AP Anteprojeto: 20,00% 25,00%

3 PB Projeto básico: Opcional (1) 20,00% 45,00%

4 PE Projeto para execução: 55,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

5 CO 10,00% 10,00%

6 CP 10,000% 20,00%

7 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,000% 25,00%

8 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 30,00%

9 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

Projeto para execução:

Projeto básico: Opcional (1)

Anteprojeto:

"As built" (desenho conforme construído):

 - planta baixa dos pavimentos;

- cortes (longitudinais e transversais);

textos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:DescriçãoEtapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Total (etapas normais):

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

desenhos:

anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;

outras informações.

Documentos técnicos a apresentar:

Compatibilização com outros projetos:

Assessoria para aprovação de projeto:

Assistência à execução da obra:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Informações de referência a utilizar:

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:

- dimensionamento e distribuição dos componentes dos dispositivos de 
proteção contra incêndio, como válvulas, hidrantes, extintores, iluminação 
de emergência, representados pelas plantas baixas e legendas;

- dimensionamento, especificação e desenho em escala ampliado de 
detalhes de encaixe, fixação e pré-fabricação de componentes;

- memorial descritivo dos elementos da edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.7

9.7.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS:

9.7.2 DEFINIÇÕES

9.7.3 TABELA DE HONORÁRIOS:
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,628% 0,754% 0,905% 1,086% 4,53 566,26

2 250 0,547% 0,656% 0,787% 0,944% 3,94 985,30

3 500 0,476% 0,571% 0,685% 0,822% 3,43 1.714,42

4 1.000 0,414% 0,496% 0,596% 0,715% 2,98 2.983,09

5 2.000 0,360% 0,432% 0,518% 0,622% 2,60 5.190,57

6 4.000 0,313% 0,376% 0,451% 0,541% 2,26 9.031,59

7 8.000 0,272% 0,327% 0,392% 0,471% 1,96 15.714,97

8 16.000 0,237% 0,284% 0,341% 0,410% 1,71 27.344,04

9 32.000 0,206% 0,247% 0,297% 0,356% 1,49 47.578,63

10 acima de 164.000 0,179% 0,215% 0,258% 0,310% 1,29 212.141,21

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,27% 1,96 15.714,97

a2= 16.000,00 fp2= 0,24% 1,71 27.344,04

fm= 11.040,00 fpm= 0,26% 1,87 20.615,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.7.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 25,00%

3 PB 20,0% 45,00%

4 PE 55,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

Valor proporcional:Etapa/ 

serviço 

nr.

m2

ABNT NBR 5424:2011 - Guia de aplicação de pára-raios de resistor não linear 
em sistemas de potência — Procedimento.

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)CATEGORIAS:

Anteprojeto:

ITEM ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Levantamento de dados:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Projeto para execução:

Projeto básico: Opcional (1)

Abrev. Descrição

Dimensionamento, especificações e desenhos detalhados dos sistema de 
proteção contra descargas atmosféricas (pára-raios), representados pelas 
plantas gerais e setoriais, elevações, detalhes construtivos, memória de 
cálculo e outros.

ABNT NBR-5419/05 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PÁRA-RAIOS)

ABNT NBR 8449:1984 - Dimensionamento de cabos pára-raios para linhas 
aéreas de transmissão de energia elétrica - Procedimento;

ABNT NBR 5287:1988 - Pára-raios de resistor não linear a carboneto de silício 
(Sic) para circuitos de potência de corrente alternada;



 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,000% 10,00%

6 CP 10,000% 20,00%

7 AS 5,000% 25,00%

8 AE 5,000% 30,00%

9 AB 5,000% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

9.7.5 PRODUTOS FINAIS:
9.7.5.1
a)

b)

c)
9.7.5.2
a)

b)

9.7.6 FORMA DE PAGAMENTO:

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%

5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%

7 CP 10,000% 20,00%

8 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,000% 25,00%

9 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 30,00%

10 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

Compatibilização com outros projetos:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

"As built" (desenho conforme construído):

Assessoria para aprovação de projeto:

Assistência à execução da obra:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:DescriçãoEtapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

desenhos:

- dimensionamento, especificações e desenhos detalhados dos sistema de 
proteção contra descargas atmosféricas (pára-raios), representados pelas 
plantas gerais e setoriais, elevações, detalhes construtivos, memória de 
cálculo e outros;

anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Informações de referência a utilizar:

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

outras informações.

Documentos técnicos a apresentar:

Compatibilização com outros projetos:

 - planta baixa dos pavimentos;

- cortes (longitudinais e transversais);

textos:

- memorial descritivo dos elementos da edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.8

9.8.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

9.8.2 DEFINIÇÕES

9.8.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,314% 0,377% 0,452% 0,543% 2,27 283,13

2 250 0,273% 0,328% 0,394% 0,472% 1,97 492,65

3 500 0,238% 0,285% 0,342% 0,411% 1,71 857,21

4 1.000 0,207% 0,248% 0,298% 0,357% 1,49 1.491,54

5 2.000 0,180% 0,216% 0,259% 0,311% 1,30 2.595,28

6 4.000 0,157% 0,188% 0,225% 0,271% 1,13 4.515,79

7 8.000 0,136% 0,163% 0,196% 0,235% 0,98 7.857,48

8 16.000 0,119% 0,142% 0,171% 0,205% 0,85 13.672,02

9 32.000 0,103% 0,124% 0,148% 0,178% 0,74 23.789,31

10 acima de 164.000 0,090% 0,108% 0,129% 0,155% 0,65 106.070,61

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,14% 0,98 7.857,48

a2= 16.000,00 fp2= 0,12% 0,85 13.672,02

fm= 11.040,00 fpm= 0,13% 0,93 10.307,67

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.8.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 25,00%

3 PB 20,0% 45,00%

4 PE 55,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Projeto básico: Opcional (1)

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

ABNT NBR 8419:1992 Versão Corrigida:1996 - Apresentação de projetos de 
ateros sanitários de resíduos sólidos urbanos - Procedimento;

ABNT NBR 8418:1984 - Apresentação de projetos de aterros de resíduos 
industriais perigosos- Procedimento.

ABNT NBR 10004:2004 - Resíduos sólidos - Classificação;

ABNT NBR 12807 - Resíduos de serviços de saúde;

ABNT NBR 13463:1995 - Coleta de resíduos sólidos;

A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é um conjunto de metodologias com 
vista a redução não só da produção e eliminação de resíduos, como do 
melhor acompanhamento durante todo o seu ciclo produtivo. Tem como 
finalidade reduzir a produção de resíduos na origem, gerir a produção dos 
mesmos no sentido de atingir um equilíbrio entre a necessidade de produção 
de resíduos, e o seu Impacto ambiental.

ÁREA (a)

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Etapa/ 

serviço 

nr.

Anteprojeto:

CATEGORIAS:

m2

Valor proporcional:Abrev. Descrição

Levantamento de dados:

ITEM

Projeto para execução:

PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,000% 10,00%

6 CP 10,000% 20,00%

7 AS 5,000% 25,00%

8 AE 5,000% 30,00%

9 AB 5,000% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

9.8.5 PRODUTOS FINAIS:

9.8.5.1

a)

9.8.5.2

a)

9.8.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%

5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%

7 CP 10,000% 20,00%

8 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,000% 25,00%

9 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 30,00%

10 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

 -Planta baixa com localização dos pontos de coleta e fluxograma de 
coleta;

 -detalhes executivos.

Informações técnicas a utilizar:

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

Informações técnicas a apresentar:

Relatório contendo:

 -Dimensionamento do volume de produção dos resíduos sólidos;

 -Forma de coleta;

"As built" (desenho conforme construído):

 -Destinação final;

Assessoria para aprovação de projeto:

Assistência à execução da obra:

 -Fluxograma de coleta;

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Forma de pagamento:DescriçãoEtapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Compatibilização com outros projetos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.9

9.9.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS:

9.9.2 DEFINIÇÕES

9.9.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 1,257% 1,508% 1,809% 2,171% 9,06 1.132,53

2 250 1,093% 1,312% 1,574% 1,889% 7,88 1.970,59

3 500 0,951% 1,141% 1,370% 1,643% 6,86 3.428,83

4 1.000 0,827% 0,993% 1,191% 1,430% 5,97 5.966,17

5 2.000 0,720% 0,864% 1,037% 1,244% 5,19 10.381,14

6 4.000 0,626% 0,752% 0,902% 1,082% 4,52 18.063,18

7 8.000 0,545% 0,654% 0,785% 0,942% 3,93 31.429,93

8 16.000 0,474% 0,569% 0,683% 0,819% 3,42 54.688,08

9 32.000 0,412% 0,495% 0,594% 0,713% 2,97 95.157,26

10 acima de 164.000 0,359% 0,431% 0,517% 0,620% 2,59 424.282,42

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,54% 3,93 31.429,93

a2= 16.000,00 fp2= 0,47% 3,42 54.688,08

fm= 11.040,00 fpm= 0,52% 3,73 41.230,66

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.9.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 25,00%

3 PB 20,0% 45,00%

4 PE 55,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

Obs.:  (1)

ABNT NBR 5410-2004 - Instalações elétricas de baixa tensão;

ABNT NBR 5444-1989 - Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais.

ABNT NBR 13570:1996 - Instalações elétricas em locais de afluência de 
público - Requisitos específicos

m2

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

Projeto básico: Opcional (1)

Anteprojeto:

Valor proporcional:Abrev.

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

ABNT NBR NM 60669-1:2004 - Interruptores para instalação elétricas fixas 
domésticas e análogas Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD)

Levantamento de dados:

Descrição

Projeto para execução:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

ITEM ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Etapa/ 

serviço 

nr.

CATEGORIAS:

Dimensionamento, distribuição, e desenho detalhado dos pontos de 
utilização de energia e dos dispositivos de controle e proteção, 
representados pelas plantas baixas e legendas.

Dimensionamento e desenho do quadro de cargas, diagrama unifilar e 
esquema de ligação vertical.



 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,000% 10,00%

6 CP 10,000% 20,00%

7 AS 5,000% 25,00%

8 AE 5,000% 30,00%

9 AB 5,000% 35,00%
Total (etapas adicionais): 35,000%

9.9.5 PRODUTOS FINAIS:
9.9.5.1
a)

b)

c)
9.9.5.2
a)

b)

9.9.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%

5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%

7 CP 10,000% 20,00%

8 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,000% 25,00%

9 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 30,00%

10 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 35,00%
Total (etapas adicionais): 35,000%

Informações de referência a utilizar:

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;

outras informações.

Documentos técnicos a apresentar:

- diagrama unifilar;

- esquema de ligação vertical;

- cortes (longitudinais e transversais);

textos:

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

Compatibilização com outros projetos:

Assessoria para aprovação de projeto:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

- quadro de cargas;

Assistência à execução da obra:

desenhos:

- planta baixa dos pavimentos;

- desenho detalhado dos pontos de utilização de energia e dos dispositivos 
de controle e proteção;

- memorial descritivo dos elementos da edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

"As built" (desenho conforme construído):

Forma de pagamento:Descrição

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.10

9.10.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

9.10.2 DEFINIÇÕES

9.10.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,628% 0,754% 0,905% 1,086% 4,53 566,26

2 250 0,547% 0,656% 0,787% 0,944% 3,94 985,30

3 500 0,476% 0,571% 0,685% 0,822% 3,43 1.714,42

4 1.000 0,414% 0,496% 0,596% 0,715% 2,98 2.983,09

5 2.000 0,360% 0,432% 0,518% 0,622% 2,60 5.190,57

6 4.000 0,313% 0,376% 0,451% 0,541% 2,26 9.031,59

7 8.000 0,272% 0,327% 0,392% 0,471% 1,96 15.714,97

8 16.000 0,237% 0,284% 0,341% 0,410% 1,71 27.344,04

9 32.000 0,206% 0,247% 0,297% 0,356% 1,49 47.578,63

10 acima de 164.000 0,179% 0,215% 0,258% 0,310% 1,29 212.141,21

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,27% 1,96 15.714,97

a2= 16.000,00 fp2= 0,24% 1,71 27.344,04

fm= 11.040,00 fpm= 0,26% 1,87 20.615,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.10.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 25,00%

3 PB 20,0% 45,00%

4 PE 55,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,0% 10,00%

ABNT NBR 13726:1996 - Redes telefônicas internas em prédios - Tubulação de 
entrada telefônica - Projeto;

ABNT NBR 13727:1996 - Redes telefônicas internas em prédios - Plantas/partes 
componentes de projeto de tubulação telefônica.

PROJETOS DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Abrev.

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)CATEGORIAS:

m2

Levantamento de dados:

Dimensionamento, distribuição, e desenho detalhado dos pontos de 
utilização de telefonia e dos dispositivos de distribuição, representados pelas 
plantas baixas e legendas. Dimensionamento e desenho do quadro 
telefônico, central telefônica e esquema de ligação.

Projeto para execução:

Anteprojeto:

Projeto básico: Opcional (1)

ITEM ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Valor proporcional:Etapa/ 

serviço 

nr.

Descrição

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:



6 CP 10,0% 20,00%

7 AS 5,0% 25,00%

8 AE 5,0% 30,00%

9 AB 5,0% 35,00%
Total (etapas adicionais): 35,000%

9.10.5 PRODUTOS FINAIS:
9.10.5.1
a)

b)

c)
9.10.5.2
a)

b)

9.10.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%

5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%

7 CP 10,000% 20,00%

8 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,000% 25,00%

9 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 30,00%

10 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 35,00%
Total (etapas adicionais): 35,000%

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

Informações de referência a utilizar:

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;

outras informações.

textos:

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

- desenho detalhado dos pontos de utilização de telefonia e dos dispositivos 
de distribuição;

 - planta baixa dos pavimentos;

- cortes (longitudinais e transversais);

- dimensionamento e desenho do quadro telefônico, central telefônica e 
esquema de ligação;

"As built" (desenho conforme construído):

Compatibilização com outros projetos:

Assessoria para aprovação de projeto:

Assistência à execução da obra:

- memorial descritivo dos elementos da edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

Forma de pagamento:Descrição

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.11

9.11.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS:

9.11.2 DEFINIÇÕES

811.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,628% 0,754% 0,905% 1,086% 4,53 566,26

2 250 0,547% 0,656% 0,787% 0,944% 3,94 985,30

3 500 0,476% 0,571% 0,685% 0,822% 3,43 1.714,42

4 1.000 0,414% 0,496% 0,596% 0,715% 2,98 2.983,09

5 2.000 0,360% 0,432% 0,518% 0,622% 2,60 5.190,57

6 4.000 0,313% 0,376% 0,451% 0,541% 2,26 9.031,59

7 8.000 0,272% 0,327% 0,392% 0,471% 1,96 15.714,97

8 16.000 0,237% 0,284% 0,341% 0,410% 1,71 27.344,04

9 32.000 0,206% 0,247% 0,297% 0,356% 1,49 47.578,63

10 acima de 164.000 0,179% 0,215% 0,258% 0,310% 1,29 212.141,21

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,27% 1,96 15.714,97

a2= 16.000,00 fp2= 0,24% 1,71 27.344,04

fm= 11.040,00 fpm= 0,26% 1,87 20.615,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.11.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 25,00%

3 PB 20,0% 45,00%

4 PE 55,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,0% 10,00%

6 CP 10,0% 20,00%

7 AE 5,0% 25,00%

8 AB 5,0% 30,00%

ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

ABNT NBR 11789:1990 - Cabos para descida de antena, de formato plano, 
com isolação extrudada de polietileno termoplástico - Especificação.

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE TV

Projeto de um um sistema de televisionamento que distribui sinais 
provenientes de câmeras localizadas em locais especificos, para um ponto 
de supervisão pré-determinado local ou remoto.

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

Projeto básico: Opcional (1)

ITEM

CATEGORIAS:

m2

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição Valor proporcional:

Anteprojeto:

Levantamento de dados:

Projeto para execução:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Assistência à execução da obra:

"As built" (desenho conforme construído):



Total (etapas adicionais): 30,000%

9.11.5 PRODUTOS FINAIS:
9.11.5.1
a)

b)

c)
9.11.5.2
a)

b)

9.11.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%

5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%

7 CP 10,000% 20,00%

8 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 25,00%

9 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 30,00%
Total (etapas adicionais): 30,000%

- cortes (longitudinais e transversais);

textos:

- memorial descritivo dos elementos da edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

outras informações.

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

 - dimensionamento, distribuição, e desenho detalhado dos pontos de 
utilização de TV e dos dispositivos de distribuição, representados pelas 
plantas baixas e legendas;

 - dimensionamento e desenho do esquema de ligação;

 - planta baixa dos pavimentos;

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

Informações de referência a utilizar:

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.12

9.12.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

9.12.2 DEFINIÇÕES

9.12.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

9.19.Edif.Dados.Voz

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 1,257% 1,508% 1,809% 2,171% 9,06 1.132,53

2 250 1,093% 1,312% 1,574% 1,889% 7,88 1.970,59

3 500 0,951% 1,141% 1,370% 1,643% 6,86 3.428,83

4 1.000 0,827% 0,993% 1,191% 1,430% 5,97 5.966,17

5 2.000 0,720% 0,864% 1,037% 1,244% 5,19 10.381,14

6 4.000 0,626% 0,752% 0,902% 1,082% 4,52 18.063,18

7 8.000 0,545% 0,654% 0,785% 0,942% 3,93 31.429,93

8 16.000 0,474% 0,569% 0,683% 0,819% 3,42 54.688,08

9 32.000 0,412% 0,495% 0,594% 0,713% 2,97 95.157,26

10 acima de 164.000 0,359% 0,431% 0,517% 0,620% 2,59 424.282,42

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,54% 3,93 31.429,93

a2= 16.000,00 fp2= 0,47% 3,42 54.688,08

fm= 11.040,00 fpm= 0,52% 3,73 41.230,66

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.12.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 25,00%

3 PB 20,0% 45,00%

4 PE 55,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

Obs.:  (1) Como o 
Projeto 
básico 
(PB) é 

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,0% 10,00%

Levantamento de dados:

Anteprojeto:

Projeto básico: Opcional (1)

Projeto para execução:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Valor proporcional:

m2

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)CATEGORIAS:

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Entende-se por rede interna estruturada aquela que é projetada de modo a 
prover uma infra-estrutura que permita evolução E flexibilidade para 
serviços de telecomunicações, sejam de voz, dados, imagens sonorização, 
controle de iluminação, sensores de fumaça, controle de acesso, sistema de 
segurança, controles ambientais (ar-condicionado e ventilação) e outros.

NBR 14565-2000 - Procedimento básico para elaboração de projetos de 
cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada.

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA DE 
DADOS E VOZ

ITEM ÁREA (a)

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição



6 CP 10,0% 20,00%

7 AE 5,0% 25,00%

8 AB 5,0% 30,00%
Total (etapas adicionais): 30,000%

9.12.5 PRODUTOS FINAIS:
Item Peso do 

serviço na 
etapa

Valor (%) 
por 

etapa/ 
serviço

Observaç
ões:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

9.12.5.1 5,0000% 0,19 2.061,53

a)

b)

c)

9.12.5.2 20,0000% 0,75 8.246,13

a)

b)

9.12.5.3 20,0000% (1) 0,75 8.246,13

a)

b)

c)

9.12.5.4 55,0000% 2,05 22.676,86

a)

b)

c)

d)

e)

100,0000% 3,73 41.230,66

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:

9.12.5.5 10,000%

a)

b) textos:

9.12.5.6 10,000%

a) desenhos:

b) textos:

9.12.5.7 5,000%

a)

b) textos:

9.12.5.8 5,000%

"As built" (desenho conforme construído):

Compatibilização com outros projetos:

Assistência à execução da obra:

Descrição da etapa/ serviço:

projeto de instalações elétricas

projeto de estrutras

projeto arquitetônico
Levantamento de dados (LD)

Projeto para execução (PE)
planta baixa

Anteprojeto (AP)
planta baixa

esquema vertical

Projeto básico (PB) (opcional)

fluxograma

esquema vertical

planta baixa

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

esquema vertical

memorial descritivo

fluxograma

Total (etapas normais)

detalhes executivos

Coordenação e gerenciamento de 
projetos complementares (CO)

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

Informações técnicas a produzir:

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

"As built" (desenho conf.construído) (AB)
Informações de referência a utilizar:

Compatibilização de projetos (CP)
Informações de referência a utilizar:

Documentos técnicos a apresentar:

Assistência à execução da obra (AE)
Informações de referência a utilizar:



a)

b) textos:

Total (etapas adicionais): 30,000%

9.12.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%

5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,000% 10,00%

7 CP 10,000% 20,00%

8 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 25,00%

9 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 30,00%
Total (etapas adicionais): 30,000%

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Informações técnicas a produzir:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.13

9.13.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

9.13.2 DEFINIÇÕES

9.13.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,628% 0,754% 0,905% 1,086% 4,53 566,26

2 250 0,547% 0,656% 0,787% 0,944% 3,94 985,30

3 500 0,476% 0,571% 0,685% 0,822% 3,43 1.714,42

4 1.000 0,414% 0,496% 0,596% 0,715% 2,98 2.983,09

5 2.000 0,360% 0,432% 0,518% 0,622% 2,60 5.190,57

6 4.000 0,313% 0,376% 0,451% 0,541% 2,26 9.031,59

7 8.000 0,272% 0,327% 0,392% 0,471% 1,96 15.714,97

8 16.000 0,237% 0,284% 0,341% 0,410% 1,71 27.344,04

9 32.000 0,206% 0,247% 0,297% 0,356% 1,49 47.578,63

10 acima de 164.000 0,179% 0,215% 0,258% 0,310% 1,29 212.141,21

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,27% 1,96 15.714,97

a2= 16.000,00 fp2= 0,24% 1,71 27.344,04

fm= 11.040,00 fpm= 0,26% 1,87 20.615,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.13.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 25,00%

3 PB 20,0% 45,00%

4 PE 55,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,0% 10,00%

6 CP 10,0% 20,00%

7 AE 5,0% 25,00%

Anteprojeto:

Projeto para execução:

Compatibilização com outros projetos:

ITEM ÁREA (a)

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

CATEGORIAS:

m2

Descrição

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Projeto básico: Opcional (1)

Assistência à execução da obra:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

Dimensionamento, distribuição, e desenho detalhado dos pontos da rede 
de segurança eletrônica no imóvel e dos dispositivos de distribuição, 
representados pelas plantas baixas e legendas.

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE REDE DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICA

NBR 10898-1999 - Sistema de iluminação de emergência

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Valor proporcional:

Levantamento de dados:



8 AB 5,0% 30,00%
Total (etapas adicionais): 30,000%

9.13.5 PRODUTOS FINAIS:
9.13.5.1
a)

b)

c)
9.13.5.2
a)

b)

9.13.6

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

1 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

2 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

3 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%

4 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

5 CO 10,00% 10,00%

6 CP 10,000% 20,00%

7 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 25,00%

8 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 30,00%
Total (etapas adicionais): 30,000%

"As built" (desenho conforme construído):

Informações de referência a utilizar:

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;

- memorial descritivo dos elementos da edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

- dimensionamento, distribuição, e desenho detalhado dos pontos da rede 
de segurança eletrônica no imóvel e dos dispositivos de distribuição, 
representados pelas plantas;

 - planta baixa dos pavimentos;

- cortes (longitudinais e transversais);

outras informações.

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

textos:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

FORMA DE PAGAMENTO

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:Descrição



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES
GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.14

9.14.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

9.14.2 DEFINIÇÕES

9.14.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 1,257% 1,508% 1,809% 2,171% 9,06 1.132,53

2 250 1,093% 1,312% 1,574% 1,889% 7,88 1.970,59

3 500 0,951% 1,141% 1,370% 1,643% 6,86 3.428,83

4 1.000 0,827% 0,993% 1,191% 1,430% 5,97 5.966,17

5 2.000 0,720% 0,864% 1,037% 1,244% 5,19 10.381,14

6 4.000 0,626% 0,752% 0,902% 1,082% 4,52 18.063,18

7 8.000 0,545% 0,654% 0,785% 0,942% 3,93 31.429,93

8 16.000 0,474% 0,569% 0,683% 0,819% 3,42 54.688,08

9 32.000 0,412% 0,495% 0,594% 0,713% 2,97 95.157,26

10 acima de 164.000 0,359% 0,431% 0,517% 0,620% 2,59 424.282,42

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:
Faixa Área (m2) Índice fp- % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,54% 3,93 31.429,93

a2= 16.000,00 fp2= 0,47% 3,42 54.688,08

Consiste na definição, dimensionamento e representação dos sistema 
mecânicos, incluindo a casa de máquinas, a localização precisa dos 
componentes, características técnicas dos equipamentos do sistema, 
demanda de energia elétrica, bem como as indicações necessárias à 
execução das instalações.

ABNT NBR 10982:1990 - Elevadores elétricos - Dispositivos de operação e 
sinalização - Padronização;

ABNT NBR 10083:1987 - Elevador de degrau sobre esteira - Procedimento.

Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 - Estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

ABNT NBR 5665:1983 Errata 2:1987 - Cálculo do tráfego nos elevadores;
ABNT NBR NM 267:2002 - Elevadores hidráulicos de passageiros - Requisitos de 
segurança para construção e instalação;

ABNT NBR 14712:2001 - Elevadores elétricos - Elevadores de carga, monta-
cargas e elevadores de maca - Requisitos de segurança para projeto, 
fabricação e instalação;

ABNT NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de 
segurança para construção e instalação;

ABNT NBR 15597:2010 - Requisitos de segurança para a construção e 
instalação de elevadores - Elevadores existentes - Requisitos para melhoria 
da segurança dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos 
de passageiros e cargas;

ABNT NBR 12892:2009 - Elevadores unifamiliares ou de uso restrito à pessoa 
com mobilidade reduzida - Requisitos de segurança para construção e 
instalação;ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos de segurança 
para construção e instalação - Requisitos particulares para a aacessibilidade 
das pessoas, incluindo pessoas com deficiência;

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)CATEGORIAS:

ITEM ÁREA (a)

PROJETOS COMPLEMENTARES DE INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS: ELEVADORES, MONTA-CARGAS, RAMPAS, 
ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, ENTRE OUTROS.

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

m2



fm= 11.040,00 fpm= 0,52% 3,73 41.230,66

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.14.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%
2 AP 20,0% 25,00%
3 PB 20,0% 45,00%
4 PE 55,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,0% 10,00%

6 CP 10,0% 20,00%
7 AE 5,0% 25,00%
8 AB 5,0% 30,00%

Total (etapas adicionais): 30,000%

9.14.5 PRODUTOS FINAIS:
9.14.5.1
a)
b)
c)

9.14.5.2
a)
b)

9.14.5.3
a)
b)
c)

9.14.5.4
a)
b)
c)
d)
e)

9.14.6

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
1 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%
2 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%
3 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%
4 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

5 CO 10,00% 10,00%
6 CP 10,000% 20,00%
7 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 25,00%
8 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 30,00%

Total (etapas adicionais): 30,000%

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Valor proporcional:Descrição

Anteprojeto:
Levantamento de dados:

memorial descritivo.
detalhes executivos;

Levantamento de dados (LD):
projeto arquitetônico;

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Projeto básico: Opcional (1)

Assistência à execução da obra:

Projeto para execução:

"As built" (desenho conforme construído):

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Forma de pagamento:Descrição

projeto de instalações elétricas;
projeto de estrutura.
Anteprojeto (AP):
planta baixa;

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

FORMA DE PAGAMENTO

fluxograma;

esquema vertical.
Projeto básico (PB):
planta baixa;

planta baixa;

esquema vertical;
fluxograma.
Projeto para execução (PE):

esquema vertical;



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.15

9.15.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

9.15.2 DEFINIÇÕES

9.15.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 1,257% 1,508% 1,809% 2,171% 9,06 1.132,53

2 250 1,093% 1,312% 1,574% 1,889% 7,88 1.970,59

3 500 0,951% 1,141% 1,370% 1,643% 6,86 3.428,83

4 1.000 0,827% 0,993% 1,191% 1,430% 5,97 5.966,17

5 2.000 0,720% 0,864% 1,037% 1,244% 5,19 10.381,14

6 4.000 0,626% 0,752% 0,902% 1,082% 4,52 18.063,18

7 8.000 0,545% 0,654% 0,785% 0,942% 3,93 31.429,93

8 16.000 0,474% 0,569% 0,683% 0,819% 3,42 54.688,08

9 32.000 0,412% 0,495% 0,594% 0,713% 2,97 95.157,26

10 acima de 164.000 0,359% 0,431% 0,517% 0,620% 2,59 424.282,42

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,54% 3,93 31.429,93

a2= 16.000,00 fp2= 0,47% 3,42 54.688,08

fm= 11.040,00 fpm= 0,52% 3,73 41.230,66

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.15.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 25,00%

3 PB 20,0% 45,00%

4 PE 55,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,0% 10,00%

ABNT NBR 9256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para 
instalações prediais de água fria - Procedimento 

ABNT NBR 7256:2005 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais 
de saúde (EAS) - Requisitos para projeto e execução das instalações 

Etapa/ 

serviço 

nr.
Levantamento de dados:

ITEM ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Projeto básico: Opcional (1)

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)CATEGORIAS:

m2

PROJETOS COMPLEMENTARES DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS: 
EQUIPAMENTO, ÁGUA GELADA E OUTROS

Dimensionamento, distribuição, e desenho detalhado dos pontos das 
instalações especiais no imóvel e dos dispositivos de distribuição, 
representados pelas plantas baixas e legendas.

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Abrev. Descrição Valor proporcional:

Projeto para execução:

Anteprojeto:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:



6 CP 10,0% 20,00%

7 AE 5,0% 25,00%

8 AB 5,0% 30,00%
Total (etapas adicionais): 30,000%

9.15.5 PRODUTOS FINAIS:
9.13.5.1
a)

b)

c)
9.13.5.2
a)

b)

9.15.6

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%

5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%

7 CP 10,000% 20,00%

8 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 25,00%

9 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 30,00%
Total (etapas adicionais): 30,000%

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

FORMA DE PAGAMENTO

- dimensionamento, distribuição, e desenho detalhado dos pontos de 
instalações especiais no imóvel e dos dispositivos de distribuição, 
representados pelas plantas;

 - planta baixa dos pavimentos;

- cortes (longitudinais e transversais);

textos:

- memorial descritivo dos elementos da edificação, das instalações 
especiais (aspectos arquitetônicos), dos componentes construtivos e dos 
materiais de construção;

Descrição

Compatibilização com outros projetos:

Assistência à execução da obra:

"As built" (desenho conforme construído):

Informações de referência a utilizar:

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;

outras informações.

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.16

9.16.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

9.16.2 DEFINIÇÕES

9.16.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,628% 4,53 566,26

2 250 0,547% 3,94 985,30

3 500 0,476% 3,43 1.714,42

4 1.000 0,414% 2,98 2.983,09

5 2.000 0,360% 2,60 5.190,57

6 4.000 0,313% 2,26 9.031,59

7 8.000 0,272% 1,96 15.714,97

8 16.000 0,237% 1,71 27.344,04

9 32.000 0,206% 1,49 47.578,63

10 acima de 164.000 0,179% 1,29 212.141,21

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,27% 1,96 15.714,97

a2= 16.000,00 fp2= 0,24% 1,71 27.344,04

fm= 11.040,00 fpm= 0,26% 1,87 20.615,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.16.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 25,00%

3 PB 20,0% 45,00%

4 PE 55,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,0% 10,00%

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

ABNT NBR 14095:2008 - Área de estacionamento para veículos
rodoviários de transporte de produtos perigosos.

Os projetos de estacionamentos são construídos para o uso temporário das 
vagas (durante o período em que o condutor do veículo trabalha ou passeia 
pela região), e não permanente, apesar de que em muitos lugares, como 
em prédios de escritórios, algumas pessoas estacionam sempre em uma 
mesma vaga reservada.

PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ESTACIONAMENTO E TRÁFEGO 
DE VEÍCULOS

ITEM ÁREA (a)

m2

Levantamento de dados:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Projeto básico: Opcional (1)

Anteprojeto:

Valor proporcional:Descrição

Projeto para execução:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)



6 CP 10,0% 20,00%

7 AE 5,0% 25,00%

8 AB 5,0% 30,00%

Total (etapas adicionais): 30,000%

9.16.5 PRODUTOS FINAIS:

9.16.5.1

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

9.16.6

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%

5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%

7 CP 10,000% 20,00%

8 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 25,00%

9 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 30,00%

Total (etapas adicionais): 30,000%

"As built" (desenho conforme construído):

Assistência à execução da obra:

Compatibilização com outros projetos:

Projeto para execução

Sinalização vertical

Detalhes executivos

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:

Sinalização horizontal

Planta esquemática

Planta baixa do(s) pavimento(s)

Corte(s) tranversal(is)

Corte(s) longitudinal (is)

Compatibilização com outros projetos:

Descrição

FORMA DE PAGAMENTO

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES
GRUPO DE SERVIÇOS:

9.17 PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL DE EDIFICAÇÕES

9.17.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

9.17.2 DEFINIÇÕES

9.17.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

UNITÁRIO 
(R$/unid.)

TOTAL (R$)

1 Imagem 5 110,948% 800,00 4.000,00

9.17.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 EP 50,00% 50,00%
2 AP 50,00% 100,00%

9.17.5 PRODUTOS FINAIS:
9.17.5.1

a)
b)
c)

9.17.5.2

a)

b)

9.17.6 FORMA DE PAGAMENTO

UNIDADE QUANTIDADE 
(ex.)

VALOR UNITÁRIO:  -
FATOR PERCENTUAL 
(fp) SOBRE O CUSTO 
UNITÁRIO BÁSICO 

(CUB)

Etapa/ serviço 
nr.

Abrev. Descrição

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

 - planta baixa dos pavimentos;
- cortes (longitudinais e transversais);
textos:

Informações de referência a utilizar:
anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );
anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;
outras informações.

- memorial descritivo dos elementos da edificação, das placas de comunicação 
(aspectos arquitetônicos), dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:
- dimensionamento, distribuição, e desenho detalhado das placas de 
sinalização e comunicação, representados pelas plantas;

Recomenda-se a forma de pagamento de 50% no início dos serviços e 50% na 
entrega do trabalho concluído.

(02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES 
À ARQUITETURA

Valor proporcional:

ITEM VALORES 

O projeto de comunicação visual identifica o ambiente, setoriza espaços, 
organiza fluxos, de forma prática e funcional, afinada com a necessidade e 
possibilidade de comunicação do ambiente. 

ABNT NBR 14077:1998 - Segurança do usuário - Comunicação visual

Estudo preliminar
Projeto básico: Opcional (1)



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.18

9.18.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
(Texto não concluído)

9.18.2 DEFINIÇÕES

9.18.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,628% 0,754% 0,905% 1,086% 4,53 566,26

2 250 0,547% 0,656% 0,787% 0,944% 3,94 985,30

3 500 0,476% 0,571% 0,685% 0,822% 3,43 1.714,42

4 1.000 0,414% 0,496% 0,596% 0,715% 2,98 2.983,09

5 2.000 0,360% 0,432% 0,518% 0,622% 2,60 5.190,57

6 4.000 0,313% 0,376% 0,451% 0,541% 2,26 9.031,59

7 8.000 0,272% 0,327% 0,392% 0,471% 1,96 15.714,97

8 16.000 0,237% 0,284% 0,341% 0,410% 1,71 27.344,04

9 32.000 0,206% 0,247% 0,297% 0,356% 1,49 47.578,63

10 acima de 164.000 0,179% 0,215% 0,258% 0,310% 1,29 212.141,21

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,27% 1,96 15.714,97

a2= 16.000,00 fp2= 0,24% 1,71 27.344,04

fm= 11.040,00 fpm= 0,26% 1,87 20.615,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.18.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 PF 100,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

 -Outros serviços adicionais:
2 CP 10,0% 10,00%

Total (etapas adicionais): 10,000%

9.18.5 PRODUTOS FINAIS:

9.18.5.1.
a)

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

O caderno de especificações tem por objetivo estabelecer normas para a 
execução dos serviços descritos, bem como especificar materiais, 
equipamentos e acessórios a serem aplicados na reforma ou construção de 
uma edificação. Estas especificações servem de base exclusiva do tipo e 
definição técnica dos materiais, equipamentos e acessórios a serem usados 
no local dos serviços e o modo de instalação dos mesmos.

ITEM

CATEGORIAS:

m2

ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Compatibilização com outros projetos:

Produto final

Etapa/ 

serviço 

nr.

Descrição Valor proporcional:Abrev.

Produto final

Especificações e normas para a execução dos serviços, especificação de 
materiais, equipamentos e acessórios a serem aplicados na reforma ou 
construção de uma edificação. 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES



9.18.6

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 PF 80,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

 -Outras etapas adicionais:

3 CP 10,000% 10,00%
Total (etapas adicionais): 10,000%

FORMA DE PAGAMENTO
Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Forma de pagamento:

Compatibilização com outros projetos:

Descrição

Produto final



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.19

9.19.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
(Texto não concluído)

9.19.2 DEFINIÇÕES

9.19.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,628% 0,754% 0,905% 1,086% 4,53 566,26

2 250 0,547% 0,656% 0,787% 0,944% 3,94 985,30

3 500 0,476% 0,571% 0,685% 0,822% 3,43 1.714,42

4 1.000 0,414% 0,496% 0,596% 0,715% 2,98 2.983,09

5 2.000 0,360% 0,432% 0,518% 0,622% 2,60 5.190,57

6 4.000 0,313% 0,376% 0,451% 0,541% 2,26 9.031,59

7 8.000 0,272% 0,327% 0,392% 0,471% 1,96 15.714,97

8 16.000 0,237% 0,284% 0,341% 0,410% 1,71 27.344,04

9 32.000 0,206% 0,247% 0,297% 0,356% 1,49 47.578,63

10 acima de 164.000 0,179% 0,215% 0,258% 0,310% 1,29 212.141,21

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,27% 1,96 15.714,97

a2= 16.000,00 fp2= 0,24% 1,71 27.344,04

fm= 11.040,00 fpm= 0,26% 1,87 20.615,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.19.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 PF 100,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

 -Outros serviços adicionais:

2 CP 10,0% 10,00%
Total (etapas adicionais): 10,000%

9.19.5 PRODUTOS FINAIS:
9.19.5.1

a)

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)CATEGORIAS:

m2

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição Valor proporcional:

MEMORIAL DESCRITIVO

Um memorial descritivo, é um texto explicando o projeto, os conceitos 
utilizados, normas adotadas, premissas, etc. Normalmente tem o objetivo de 
explicitar, na forma de um texto, as informações mais importantes e que 
constam do projeto completo.

ITEM ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Produto final

Compatibilização com outros projetos:

Texto explicativo sobre o projeto, incluindo os conceitos utilizados, normas 
adotadas, premissas, etc, com o objetivo de explicitar as informações mais 
importantes e que constam do projeto completo.

Produto final:



9.19.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 PF 80,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

3 CP 10,000% 10,00%
Total (etapas adicionais): 10,000%

Forma de pagamento:

Compatibilização com outros projetos:

Produto final

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.20

9.20.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

9.20.2 DEFINIÇÕES

9.20.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,628% 0,754% 0,905% 1,086% 4,53 566,26

2 250 0,547% 0,656% 0,787% 0,944% 3,94 985,30

3 500 0,476% 0,571% 0,685% 0,822% 3,43 1.714,42

4 1.000 0,414% 0,496% 0,596% 0,715% 2,98 2.983,09

5 2.000 0,360% 0,432% 0,518% 0,622% 2,60 5.190,57

6 4.000 0,313% 0,376% 0,451% 0,541% 2,26 9.031,59

7 8.000 0,272% 0,327% 0,392% 0,471% 1,96 15.714,97

8 16.000 0,237% 0,284% 0,341% 0,410% 1,71 27.344,04

9 32.000 0,206% 0,247% 0,297% 0,356% 1,49 47.578,63

10 acima de 164.000 0,179% 0,215% 0,258% 0,310% 1,29 212.141,21

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,27% 1,96 15.714,97

a2= 16.000,00 fp2= 0,24% 1,71 27.344,04

fm= 11.040,00 fpm= 0,26% 1,87 20.615,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.20.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 EP 15,0% 15,00%

2 PF 85,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

 -Outros serviços adicionais:
3 CO 10,0% 10,00%

4 CP 10,0% 20,00%
Total (etapas adicionais): 20,000%

9.20.5 PRODUTOS FINAIS:
9.20.5.1

a)

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 

O Orçamento Sintético é o tipo de orçamento onde são indicados as 
unidades, quantidades, preços unitários e preços totais de cada serviço 
individualmente e o somatório dos serviços indicando o seu valor total.

NBR 12721 - Avaliação de custos unitários e preparo de orçamento de 
construção para incorporação de edifícios em condomínio - Procedimento.

ITEM

CATEGORIAS:

m2

ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:

Valor proporcional:Etapa/ 

serviço 

nr.

Descrição

Produto final:

Produto Final:

Orçamento onde são indicados as unidades, quantidades, preços unitários 
e preços totais de cada serviço individualmente e o somatório dos serviços 
indicando o seu valor total.

Abrev.

Estudo preliminar:

ORÇAMENTO SINTÉTICO



9.20.6

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 EP Estudo preliminar: 12,00% 32,00%

3 PF 68,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

 -Outras etapas adicionais:

4 CO 10,000% 10,00%

5 CP 10,000% 20,00%
Total (etapas adicionais): 20,000%

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:

Produto final:

DescriçãoEtapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.
FORMA DE PAGAMENTO

Forma de pagamento:



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.21

9.21.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

9.21.2 DEFINIÇÕES
a)

9.21.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,942% 1,131% 1,357% 1,628% 6,80 849,39

2 250 0,820% 0,984% 1,181% 1,417% 5,91 1.477,95

3 500 0,713% 0,856% 1,027% 1,233% 5,14 2.571,63

4 1.000 0,621% 0,745% 0,894% 1,072% 4,47 4.474,63

5 2.000 0,540% 0,648% 0,777% 0,933% 3,89 7.785,85

6 4.000 0,470% 0,564% 0,676% 0,812% 3,39 13.547,38

7 8.000 0,409% 0,490% 0,588% 0,706% 2,95 23.572,45

8 16.000 0,356% 0,427% 0,512% 0,614% 2,56 41.016,06

9 32.000 0,309% 0,371% 0,445% 0,534% 2,23 71.367,94

10 acima de 164.000 0,269% 0,323% 0,387% 0,465% 1,94 318.211,82

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,41% 2,95 23.572,45

a2= 16.000,00 fp2= 0,36% 2,56 41.016,06

fm= 11.040,00 fpm= 0,39% 2,80 30.923,00

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.21.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 EP 15,0% 15,00%

2 PF 85,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

 -Outros serviços adicionais:

3 CP 10,0% 10,00%
Total (etapas adicionais): 10,000%

Etapa/ 

serviço 

nr.

Descrição

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

O orçamento analítico é composto de unidade, quantidade, composição 
do preço unitário e preço total. Por sua vez, a composição do preço 
unitário é apresentada com as unidades, quantidades, preços unitários e 
preço total de cada um dos seus componentes. Posteriormente, são 
acresdidas as Leis Sociais (LS) sobre a mão de obra e os Benefícios e 
Despesas Indiretas (BDI) sobre materiais e mão de obra, formando assim o 
preço de venda de cada serviço, individualmente.

NBR 12721 - Avaliação de custos unitários e preparo de orçamento de 
construção para incorporação de edifícios em condomínio - Procedimento.

ITEM

CATEGORIAS:

m2

ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Compatibilização com outros projetos:

Valor proporcional:Abrev.

Estudo preliminar:

Produto Final

ORÇAMENTO ANALÍTICO



9.21.5 PRODUTOS FINAIS:

9.21.5.1
a)

9.21.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 EP Estudo preliminar: 12,00% 32,00%

3 PF Produto final 68,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

4 CP 10,000% 10,00%
Total (etapas adicionais): 10,000%

O orçamento analítico composto de unidade, quantidade, composição do 
preço unitário e preço total. Por sua vez, a composição do preço unitário é 
apresentada com as unidades, quantidades, preços unitários e preço total 
de cada um dos seus componentes. Posteriormente, são acresdidas as Leis 
Sociais (LS) sobre a mão de obra e os Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 
sobre materiais e mão de obra, formando assim o preço de venda de cada 
serviço, individualmente.

Forma de pagamento:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Compatibilização com outros projetos:

DescriçãoEtapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Produto final



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.22 CRONOGRAMA DE OBRA

9.22.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

9.22.2 DEFINIÇÕES

9.22.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,628% 0,754% 0,905% 1,086% 4,53 566,26

2 250 0,547% 0,656% 0,787% 0,944% 3,94 985,30

3 500 0,476% 0,571% 0,685% 0,822% 3,43 1.714,42

4 1.000 0,414% 0,496% 0,596% 0,715% 2,98 2.983,09

5 2.000 0,360% 0,432% 0,518% 0,622% 2,60 5.190,57

6 4.000 0,313% 0,376% 0,451% 0,541% 2,26 9.031,59

7 8.000 0,272% 0,327% 0,392% 0,471% 1,96 15.714,97

8 16.000 0,237% 0,284% 0,341% 0,410% 1,71 27.344,04

9 32.000 0,206% 0,247% 0,297% 0,356% 1,49 47.578,63

10 acima de 164.000 0,179% 0,215% 0,258% 0,310% 1,29 212.141,21

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,27% 1,96 15.714,97

a2= 16.000,00 fp2= 0,24% 1,71 27.344,04

fm= 11.040,00 fpm= 0,26% 1,87 20.615,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.22.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 EP 15,0% 15,00%

2 PF 85,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

 -Outros serviços adicionais:

3 CP 10,0% 10,00%
Total (etapas adicionais): 10,000%

Etapa/ 

serviço 

nr.

Descrição

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

Esse registro expressa visualmente a programação das atividades que serão 
realizadas durante a construção. Ele pode ser mais ou menos detalhado, 
contemplando a duração de serviços específicos (por exemplo, a 
instalação das esquadrias de um edifício) ou apenas as fases mais gerais da 
obra (fundações, estrutura, alvenaria, etc.). Essa programação organizada 
permite que o construtor compre ou contrate materiais, mão de obra e 
equipamentos na hora certa.

(Texto não concluído)

ITEM

CATEGORIAS:

m2

ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Compatibilização com outros projetos:

Valor proporcional:Abrev.

Estudo preliminar:

Produto final



9.22.5 PRODUTOS FINAIS:

9.22.5.1

a)

9.22.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 EP Estudo preliminar: 12,00% 32,00%

3 PF Produto Final 68,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

 -Outras etapas adicionais:

4 CP 10,000% 10,00%
Total (etapas adicionais): 10,000%

Documento demonstrativo da programação das atividades que serão 
realizadas durante a construção. Ele pode ser mais ou menos detalhado, 
contemplando a duração de serviços específicos (por exemplo, a 
instalação das esquadrias de um edifício) ou apenas as fases mais gerais da 
obra (fundações, estrutura, alvenaria, etc.). Essa programação organizada 
permite que o construtor compre ou contrate materiais, mão de obra e 
equipamentos na hora certa.

Produto final:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Forma de pagamento:

Compatibilização com outros projetos:

Descrição



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (02) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

9.23

9.23.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
(Texto não concluído)

9.23.2 DEFINIÇÕES

9.23.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 1,257% 1,508% 1,809% 2,171% 9,06 1.132,53

2 250 1,093% 1,312% 1,574% 1,889% 7,88 1.970,59

3 500 0,951% 1,141% 1,370% 1,643% 6,86 3.428,83

4 1.000 0,827% 0,993% 1,191% 1,430% 5,97 5.966,17

5 2.000 0,720% 0,864% 1,037% 1,244% 5,19 10.381,14

6 4.000 0,626% 0,752% 0,902% 1,082% 4,52 18.063,18

7 8.000 0,545% 0,654% 0,785% 0,942% 3,93 31.429,93

8 16.000 0,474% 0,569% 0,683% 0,819% 3,42 54.688,08

9 32.000 0,412% 0,495% 0,594% 0,713% 2,97 95.157,26

10 acima de 164.000 0,359% 0,431% 0,517% 0,620% 2,59 424.282,42

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,54% 3,93 31.429,93

a2= 16.000,00 fp2= 0,47% 3,42 54.688,08

fm= 11.040,00 fpm= 0,52% 3,73 41.230,66

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

9.23.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 EP 15,0% 15,00%

2 PF 85,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

 -Outros serviços adicionais:
3 CO 10,0% 10,00%

4 CP 10,0% 20,00%

5 AS 5,0% 25,00%

6 AE 5,0% 30,00%

Total (etapas adicionais): 30,000%

Etapa/ 

serviço 

nr.

Descrição

Projeto final:

O Estudo de Viabilidade Econômico e Financeiro tem como objetivo avaliar 
o plano de investimento a ser realizado, demonstrando a viabilidade ou 
inviabilidade do empreendimento.

ITEM

CATEGORIAS:

m2

ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

Valor proporcional:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Assessoria para aprovação de projeto:

Assistência à execução da obra:

Abrev.

Estudo preliminar:

ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DO 
PROJETO DE EDIFICAÇÕES



9.23.5 PRODUTOS FINAIS:

9.23.5.1
a)

9.23.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 EP Estudo preliminar: 12,00% 32,00%

3 PF Produto final: 68,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

 -Outras etapas adicionais:

4 CO 10,00% 10,00%

5 CP 10,000% 20,00%

6 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,000% 25,00%

7 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 30,00%

8 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 35,00%
Total (etapas adicionais): 35,000%

O Estudo de Viabilidade Econômico e Financeiro apresentando o plano de 
investimento a ser realizado, demonstrando a viabilidade ou inviabilidade 
do empreendimento.

Produto final

Forma de pagamento:Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:

Descrição



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.0 CONFORTO AMBIENTAL.  
  



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (03) CONFORTO AMBIENTAL

10.1

10.1.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

10.1.2 DEFINIÇÕES

10.1.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 0,942% 1,131% 1,357% 1,628% 6,80 849,39

2 250 0,820% 0,984% 1,181% 1,417% 5,91 1.477,95

3 500 0,713% 0,856% 1,027% 1,233% 5,14 2.571,63

4 1.000 0,621% 0,745% 0,894% 1,072% 4,47 4.474,63

5 2.000 0,540% 0,648% 0,777% 0,933% 3,89 7.785,85

6 4.000 0,470% 0,564% 0,676% 0,812% 3,39 13.547,38

7 8.000 0,409% 0,490% 0,588% 0,706% 2,95 23.572,45

8 16.000 0,356% 0,427% 0,512% 0,614% 2,56 41.016,06

9 32.000 0,309% 0,371% 0,445% 0,534% 2,23 71.367,94

10 acima de 164.000 0,269% 0,323% 0,387% 0,465% 1,94 318.211,82

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,41% 2,95 23.572,45

a2= 16.000,00 fp2= 0,36% 2,56 41.016,06

fm= 11.040,00 fpm= 0,39% 2,80 30.923,00

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

10.1.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 25,00%

3 PB 20,0% 45,00%

4 PE 55,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

Obs.:  (1)

ITEM

m2

Etapa/ 

serviço 

nr.

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

Valor proporcional:

ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

CATEGORIAS:

Dimensionamento, especificação e distribuição das luminárias e respectivas 
lâmpadas pelo interior e fachadas das edificações, representados pelas 
plantas baixas, detalhes de execução e legendas com as respectivas 
quantidades.

Abrev. Descrição

PROJETOS DE INSTALAÇÕES LUMINOTÉCNICAS

ABNT NBR 12276:1991 - Iluminação artificial para salas de classificação de 
algodão - Procedimento;

ABNT NBR 5413:1992 Versão Corrigida:1992 - Iluminância de interiores;

ABNT NBR 5382:1985 - Verificação de iluminância de interiores;
ABNT NBR 10898:1999 - Sistema de iluminação de emergência;

ABNT NBR 5181:1976 - Iluminação de Túneis.

Anteprojeto:

Projeto básico: Opcional (1)

Levantamento de dados:

Projeto para execução:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).



 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,000% 10,00%

6 CP 10,000% 20,00%

7 AS 5,000% 25,00%

8 AE 5,000% 30,00%

9 AB 5,000% 35,00%
Total (etapas adicionais): 35,000%

10.1.5 PRODUTOS FINAIS:
10.1.5.1

10.1.5.1.1
a)

b)

c)
10.1.5.1.2

a)

b)

10.1.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%

5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%

7 CP 10,000% 20,00%

8 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,000% 25,00%

9 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 30,00%

10 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 35,00%
Total (etapas adicionais): 35,000%

Assistência à execução da obra:

"As built" (desenho conforme construído):

Informações de referência a utilizar:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Assessoria para aprovação de projeto:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:

DescriçãoEtapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

outras informações.

Documentos técnicos a apresentar:

textos:

 - memorial descritivo com indicação de todos os elementos componentes 
do projeto;

anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

Projeto para execução:

desenhos:

 - planta baixa dos pavimentos com indicação dos pontos de utilização de 
iluminação, tipo de luminária e lâmpada a serem utilizados;

 - desenho detalhado de luminárias a serem fabricadas mediante design 
exclusivo;

 - legenda de lâmpadas e luminárias;

- esquema de ligação vertical;



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (03) CONFORTO AMBIENTAL

10.2

10.2.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

10.2.2 DEFINIÇÕES

10.2.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 1,257% 1,508% 1,809% 2,171% 9,06 1.132,53

2 250 1,093% 1,312% 1,574% 1,889% 7,88 1.970,59

3 500 0,951% 1,141% 1,370% 1,643% 6,86 3.428,83

4 1.000 0,827% 0,993% 1,191% 1,430% 5,97 5.966,17

5 2.000 0,720% 0,864% 1,037% 1,244% 5,19 10.381,14

6 4.000 0,626% 0,752% 0,902% 1,082% 4,52 18.063,18

7 8.000 0,545% 0,654% 0,785% 0,942% 3,93 31.429,93

8 16.000 0,474% 0,569% 0,683% 0,819% 3,42 54.688,08

9 32.000 0,412% 0,495% 0,594% 0,713% 2,97 95.157,26

10 acima de 164.000 0,359% 0,431% 0,517% 0,620% 2,59 424.282,42

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,54% 3,93 31.429,93

a2= 16.000,00 fp2= 0,47% 3,42 54.688,08

fm= 11.040,00 fpm= 0,52% 3,73 41.230,66

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

10.2.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 25,00%

3 PB 20,0% 45,00%

4 PE 55,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

Obs.:  (1)

Anteprojeto:

Levantamento de dados:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição

O projeto acústico considera isolamento e tratamento das ondas sonoras. 
Isolamento – Preocupa-se com a manutenção do som reproduzido dentro 
dos ambientes de forma que este não seja perdido para o exterior. Da 
mesma maneira, também protege a sala da entrada de ruídos externos. 
Tratamento – Refere-se à análise das superfícies reflexivas e absorventes, 
especificando a necessidade de determinados materiais que favoreçam o 
melhor comportamento possível das ondas sonoras dentro do ambiente.

ABNT NBR 10151:2000 Versão Corrigida:2003 - Acústica - Avaliação do ruído 
em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento.

m2

CATEGORIAS:

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO E ACÚSTICA

ITEM

ABNT NBR 10152-1987 - Níveis de ruído para conforto acústico;

ABNT NBR 12179:1992 - Tratamento acústico em recintos fechados - 
Procedimento;

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Projeto para execução:

Valor proporcional:

Projeto básico: Opcional (1)



 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,0% 10,00%

6 CP 10,0% 20,00%

7 AE 5,0% 25,00%

8 AB 5,0% 30,00%
Total (etapas adicionais): 30,000%

10.2.5 PRODUTOS FINAIS:
10.2.5.1

10.2.5.1.1
a)

b)

c)
10.2.5.1.2

a)

b)

10.2.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%

5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%

7 CP 10,000% 20,00%

8 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 25,00%

9 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 30,00%
Total (etapas adicionais): 30,000%

Assistência à execução da obra:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:

"As built" (desenho conforme construído):

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;

outras informações.

Forma de pagamento:Descrição

Informações de referência a utilizar:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Projeto para execução:

 - desenho detalhado de elementos componentes das instalações 
acústicas;

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

 - legenda;

textos:

 - memorial descritivo e memória de cálculo com indicação de todos os 
elementos componentes do projeto;

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

 - planta baixa dos pavimentos com indicação dos elementos de proteção 
acústica com as suas respectivas especificações;

Compatibilização com outros projetos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (03) CONFORTO AMBIENTAL

10.3

10.3.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

10.3.2 DEFINIÇÕES

10.3.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 2,513% 3,016% 3,619% 4,343% 18,12 2.265,05

2 250 2,186% 2,624% 3,148% 3,778% 15,76 3.941,19

3 500 1,902% 2,283% 2,739% 3,287% 13,72 6.857,67

4 1.000 1,655% 1,986% 2,383% 2,860% 11,93 11.932,34

5 2.000 1,440% 1,728% 2,073% 2,488% 10,38 20.762,27

6 4.000 1,253% 1,503% 1,804% 2,164% 9,03 36.126,36

7 8.000 1,090% 1,308% 1,569% 1,883% 7,86 62.859,86

8 16.000 0,948% 1,138% 1,365% 1,638% 6,84 109.376,16

9 32.000 0,825% 0,990% 1,188% 1,425% 5,95 190.314,52

10 acima de 164.000 0,718% 0,861% 1,033% 1,240% 5,17 848.564,85

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 1,09% 7,86 62.859,86

ABNT NBR 16401-2:2008 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais 
e unitários - Parte 2: Parâmetros de conforto térmico;

ABNT NBR 16401-3:2008 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais 
e unitários - Parte 3: Qualidade do ar interior;

ABNT NBR 16401-2008 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e 
unitários;

ABNT NBR 14679:2001 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - 
Execução de serviços de higienização;

ITEM

m2

PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, 
VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA

ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)CATEGORIAS:

ABNT NBR 14518:2000 Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais.

O condicionamento de ar é o processo de tratamento do ar interior em 
espaços fechados. Esse tratamento consiste em regular a qualidade do ar 
interior, no que diz respeito às suas condições de temperatura, umidade, 
limpeza e movimento. Para tal, um sistema de condicionamento de ar inclui 
as funções de aquecimento, arrefecimento, umidificação, renovação, 
filtragem e ventilação do ar. A função de desumidificação está 
normalmente associada à de arrefecimento. Alguns sistemas especiais 
podem incluir outras funções como a de pressurização do ar no interior de 
determinado espaço.

ABNT NBR 15848:2010 - Sistemas de ar condicionado e ventilação – 
Procedimentos e requisitos relativos às atividades de construção, reformas, 
operação e manutenção das instalações que afetam a qualidade do ar 
interior (QAI);

ABNT NBR 16401-1:2008 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais 
e unitários - Parte 1: Projetos das instalações;



a2= 16.000,00 fp2= 0,95% 6,84 109.376,16

fm= 11.040,00 fpm= 1,04% 7,47 82.461,33

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

10.3.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 25,00%

3 PB 20,0% 45,00%

4 PE 55,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,0% 10,00%

6 CP 10,0% 20,00%

7 AE 5,0% 25,00%

8 AB 5,0% 30,00%
Total (etapas adicionais): 30,000%

10.3.5 PRODUTOS FINAIS:
10.3.5.1

10.3.5.1.1
a)

b)

c)
10.3.5.1.2

a)

b)

10.3.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%

5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%

Anteprojeto:

anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;

outras informações.

Documentos técnicos a apresentar:

Informações de referência a utilizar:

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Assistência à execução da obra:

Projeto para execução:

Valor proporcional:

Projeto básico: Opcional (1)

Levantamento de dados:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Projeto para execução:

- cortes (longitudinais e transversais);

textos:

- memorial descritivo dos elementos das instalações de ar condicionado, 
ventilação e exaustão mecânica (aspectos arquitetônicos), dos 
componentes construtivos e dos materiais de construção;

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

- dimensionamento, especificações e desenhos detalhados dos sistemas de 
ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica, representados pelas 
plantas gerais e setoriais, elevações, detalhes construtivos, memória de 
cálculo e outros;

 - planta baixa dos pavimentos;

desenhos:

"As built" (desenho conforme construído):

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Descrição

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:



7 CP 10,000% 20,00%

8 AE Assistência à execução da obra: 5,000% 25,00%

9 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,000% 30,00%
Total (etapas adicionais): 30,000%

Compatibilização com outros projetos:



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.0 ARQUITETURA DE INTERIORES  
  



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES

GRUPO DE SERVIÇOS: (04) ARQUITETURA DE INTERIORES

11.1

11.1.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

11.1.2 DEFINIÇÕES
11.1.2.1

11.1.2.2

11.1.2.3

11.1.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB-CE (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 30 12,565% 15,078% 18,094% 21,713% 90,60 2.718,06

2 60 10,932% 13,118% 15,742% 18,890% 78,82 4.729,43

3 120 9,511% 11,413% 13,695% 16,434% 68,58 8.229,20

4 240 8,274% 9,929% 11,915% 14,298% 59,66 14.318,81

5 480 7,199% 8,638% 10,366% 12,439% 51,91 24.914,73

6 960 6,263% 7,515% 9,018% 10,822% 45,16 43.351,63

7 1.920 5,449% 6,538% 7,846% 9,415% 39,29 75.431,83

8 3.840 4,740% 5,688% 6,826% 8,191% 34,18 131.251,39

9 7.680 4,124% 4,949% 5,939% 7,126% 29,74 228.377,42

- Colocação de mobiliário de grandes dimensões como pórticos, totens 
mesmo que temporário;

PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES

NBR 6.492/94, que dispõe sobre a representação de projetos de arquitetura

NBR 13.532/95, dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações - 
arquitetura

- Modificação na estrutura;

- Colocação repetitiva de mobiliário padrão.

- Substituição ou colocação de materiais de acabamento em pisos, forros e 
paredes;

O projeto de arquitetura de interiores implica em alterações como:

- Modificação na divisão interna com adição ou retirada de paredes;

Código de Obras e Posturas Municipal

Decreto Federal 5.296, de 02.12.2004- Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

Decoração é um simples arranjo do espaço interno criado pela disposição 
de mobiliário não fixo, obras de arte, cortinas e outros objetos de pequenas 
dimensões, SEM alteração do espaço arquitetônico original, SEM 
modificação nas instalações hidráulicas e elétricas ou ar condicionado, 
NÃO implicando, portanto em modificações na estrutura, adição ou 
retirada de paredes, forro, piso, e que também NÃO implique na 
modificação da parte externa da edificação.

ITEM VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

CATEGORIAS:

m2

ÁREA CONSTRUÍDA ESTIMADA 
(Sc)

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

NBR 9.050/2004- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos

Arquitetura de Interiores é a intervenção detalhada nos ambientes internos 
e externos que lhe são correlatos, definindo uma forma de uso do espaço 
em função do mobiliário, dos equipamentos e suas interfaces com o 
espaço construído, alterando ou não a concepção arquitetônica original, 
para adequação às necessidades de utilização. Esta intervenção se dá no 
âmbito: espacial das instalações; de condicionamento; acústico; de 
climatização; estrutural; dos acabamentos; luminotécnico; da 
comunicação visual; do paisagismo e de jardins; das cores de mobiliários e 
de equipamentos; da coordenação de projetos complementares e de 
proteção e segurança.

- Colocação de mobiliário fixo em alvenaria ou outro material;



10 acima de 7.680 3,588% 4,305% 5,167% 6,200% 25,87

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

Sc1= 480,00 fp1= 7,20% 51,91 24.914,73

Sc2= 960,00 fp2= 6,26% 45,16 43.351,63

Scm= 520,00 fpm= 7,12% 51,34 26.698,55

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - { (fp1-fp2) X [ (Scm-Sc1)/(Sc2-Sc1) ] }

11.1.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 10,0% 10,00% 2.669,86

2 PN 10,0% 20,00% 2.669,86

3 EP 20,0% 40,00% 5.339,71

4 AP 30,0% 70,00% 8.009,57

5 PE 30,0% 100,00% 8.009,57

Total (etapas normais): 100,000% 26.698,55

 -Outros serviços adicionais:

6 CO 10,000% 10,00%

7 CP 10,000% 20,00%

8 AE 10,000% 30,00%
Total (etapas adicionais): 30,000%

11.1.5 PRODUTOS FINAIS:

11.1.5.1 18 10,0000% 5,13 2.669,86

11.1.5.1.1
a)

b)
11.1.5.1.2

a)

b)

1 0,5556% 0,29 148,33

1 0,5556% 0,29 148,33

1 0,5556% 0,29 148,33

1 0,5556% 0,29 148,33

5 2,7778% 1,43 741,63

c)

11.1.5.1.3
a) 5 2,7778% 1,43 741,63

Programa de necessidades:

.   Mão-de-obra (qualificação).

Objetivo

Projeto arquitetônico ou levantamento 
arquitetônico

Anteprojeto:

Compatibilização com outros projetos:

Descrição

Levantamento de dados:

.   Sistemas construtivos.

Levantamento de um conjunto de 
informações e dados, objetivando 
caracterizar perfeitamente o objeto, o 
escopo do contrato, o projeto e o 
conjunto de restrições.

Recursos técnicos disponíveis e/ou 
desejáveis:

.   Modalidade de construção da 
execução da obra.

Documentos técnicos a apresentar:

texto: relatório;

.   Materiais.

Projeto para execução:

outras informações relevantes.

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Valor proporcional:

Estudo preliminar:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Informações técnicas a produzir:

Informações de referência a utilizar:

.   Seleção e escolha dos responsáveis 
pelos serviços, consultorias especializadas 
e projetos complementares.

 -Informações:

outras.

Levantamento de dados (LD)

Assistência à execução da obra:



b) 2 1,1111% 0,57 296,65

c) 2 1,1111% 0,57 296,65

11.1.5.2 27 10,0000% 5,13 2.669,86

11.1.5.2.1
a)

b)
11.1.5.2.2

a)

1 0,3704% 0,19 98,88

1 0,3704% 0,19 98,88

1 0,3704% 0,19 98,88

1 0,3704% 0,19 98,88

c) 1 0,3704% 0,19 98,88

d) 2 0,7407% 0,38 197,77

11.1.5.2.3
a) 10 3,7037% 1,90 988,84

b) 5 1,8519% 0,95 494,42

c) 5 1,8519% 0,95 494,42

11.1.5.3 49 20,0000% 10,27 5.339,71

11.1.5.3.1
a)

b)

c)
11.1.5.3.2

a) 2 0,8163% 0,42 217,95

b) 2 0,8163% 0,42 217,95

11.1.5.3.3

fotografias: preferencialmente coloridas, 
com indicação esquemática dos pontos 
de vista e com textos explicativos;

planilha: relação 
ambientes/usuários/atividades/equipame
ntos/mobiliário, incluindo características, 
exigências, dimensões e quantidades.

texto: memorial (de recomendações 
gerais);

características, dimensões e serviços dos 
equipamentos e mobiliário; exigências 
ambientais, níveis de desempenho; 
instalações especiais (elétricas, 
mecânicas, hidráulicas e sanitárias).

 -Normas de apresentação gráfica do 
cliente/contratante.

características funcionais ou das 
atividades em cada ambiente 
(ocupação, capacidade, movimentos, 
fluxos e períodos);

Definições preliminares:

outros meios de representação.

Informações de referência a utilizar:

 -Objetivos do cliente e da obra.

desenhos: organograma funcional e 
esquemas básicos (escalas convenientes);

Programa de necessidades (PN)

levantamento de dados para a 
arquitetura (LV-ARQ);

outras informações.

Documentos técnicos a apresentar:

 -Padrões de construção e acabamento 
pretendidos.

Informações técnicas a produzir:

 -Prazos e recursos disponíveis para o 
projeto e para a obra.

sucintas e suficientes para a 
caracterização geral da concepção 
adotada, incluindo indicações das 
funções, dos usos, das formas, das 
dimensões, das localizações dos 
ambientes da edificação;

Informações técnicas a produzir:

Informações de referência a utilizar: 

programa de necessidade de arquitetura 
de interiores;

levantamento de dados para arquitetura 
de interiores;

sucintas e suficientes para a 
caracterização específica dos elementos 
construtivos e dos seus componentes 
principais, incluindo indicações das 
tecnologias recomendadas;

Documentos técnicos a apresentar:

outras informações.

Estudo preliminar (EP)



a)

20 8,1633% 4,19 2.179,47

10 4,0816% 2,10 1.089,74

5 2,0408% 1,05 544,87

b) 5 2,0408% 1,05 544,87

c) 5 2,0408% 1,05 544,87

d)  (1)

11.1.5.4 50 30,0000% 15,40 8.009,57

11.1.5.4.1
a)

b)

11.1.5.4.2 1 0,6000% 0,31 160,19

11.1.5.4.3
a)

3 1,8000% 0,92 480,57

3 1,8000% 0,92 480,57

3 1,8000% 0,92 480,57

5 3,0000% 1,54 800,96

10 6,0000% 3,08 1.601,91

10 6,0000% 3,08 1.601,91

5 3,0000% 1,54 800,96

b)

5 3,0000% 1,54 800,96

5 3,0000% 1,54 800,96

11.1.5.5 70 30,0000% 15,40 8.009,57

11.1.5.5.1
a)

b)

c)
11.1.5.5.2

a)

20 8,5714% 4,40 2.288,45

10 4,2857% 2,20 1.144,22

10 4,2857% 2,20 1.144,22

10 4,2857% 2,20 1.144,22

10 4,2857% 2,20 1.144,22

b)

0,0000% 0,00 0,00

c) 10 4,2857% 2,20 1.144,22

d)  (1)

e)  (1)

desenhos:

Informações de referência a utilizar:

desenhos:

 - plantas dos ambientes;

estudos preliminares produzidos por outras 
atividades técnicas (se necessário);

estudo preliminar de arquitetura de 
interiores;

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

maquetes (opcionais) (interior, exterior);

 - detalhes (de elementos do projeto e de 
seus componentes construtivos);

texto:

- cortes (longitudinais e transversais);

 - elevações;

- cortes (longitudinais e transversais);

- detalhes construtivos (quando 
necessário);

texto: memorial justificativo (opcional);

 - planta baixa de cada ambiente a ser 
detalhado;

 - cortes e vistas de todos os ambientes 
projetados;

Informações técnicas a produzir: 
informações técnicas relativas à Documentos técnicos a apresentar:

- plantas das coberturas;

Projeto para execução (PE)

- cortes (longitudinais e transversais);

anteprojetos ou projetos básicos 
produzidos por outras atividades técnicas;outras informações.

Documentos técnicos a apresentar:

Anteprojeto (AP)

 - memorial descritivo do projeto;

 - memorial descritivo dos elementos do 
projeto, dos componentes construtivos e 
dos materiais utilizados.

 - planta geral com layout dos pavimentos;

 - memorial descritivo do projeto;

perspectivas (opcionais) de interiores, 
parciais ou gerais);

 - plantas, cortes e elevações do interior de 
cada ambiente;

 - detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos do projeto e 
de seus componentes construtivos (móveis, 
portas, janelas, bancadas, grades, forros, 
beirais, parapeitos, pisos, revestimentos e 
seus encontros);

desenhos:

 - planta baixa dos pavimentos;

fotografias, microfilmes e montagens 
(opcionais);

maquetes (opcionais) (interior e exterior);

- elevações (frontais, posteriores e laterais);

Informações de referência a utilizar:

anteprojeto ou projeto básico de 
arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

textos:



f)  (1)

Total (etapas normais) 100,0000% 51,34 26.698,55

 -Outros serviços adicionais:

11.1.5.6 10,000%

11.1.5.7 10,000%
11.1.5.8 10,000%

11.1.6

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00% 5.339,71

1 LD Levantamento de dados: 8,00% 28,00% 2.135,88

2 PN Programa de necessidades: 8,00% 36,00% 2.135,88

3 EP Estudo preliminar: 16,00% 52,00% 4.271,77

4 AP Anteprojeto: 24,00% 76,00% 6.407,65

5 PE Projeto para execução: 24,00% 100,00% 6.407,65

Total (etapas normais): 100,00% 26.698,55

 -Outras etapas adicionais: (50% no início e 50% no final dos serviços)

6 CO 10,00% 10,00% 2.669,86

7 CP 10,00% 20,00% 2.669,86

8 AE Assistência à execução da obra: 10,00% 30,00% 2.669,86

Total (etapas adicionais): 30,000% 8.009,57

FORMA DE PAGAMENTO:

Forma de pagamento:Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Compatibilização de projetos (CP)

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, 
fitas de vídeo e disquetes).

Coordenação e gerenciamento de 
projetos complementares (CO)

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:

Descrição

Assistência à execução da obra (AE)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SEÇÃO II- ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES E/OU 
URBANISMO  

  



ÂMBITO EDIFICAÇÕES E/OU URBANISMO
GRUPOS DE SERVIÇOS: (05) ARQUITETURA PAISAGÍSTICA

(06) PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO

(07) TOPOGRAFIA

(08) SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS

VARIÁVEIS ADOTADAS:
Ano- mês do orçamento: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB-R-8-N: 721,06

(R$) % do CUB LD PN EV EP AP PL PB PE CO CP AS AE AB

12.1 (05) PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA m2 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

(06) PROJETOS DE PATRIMÔNIO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO:
13.1 Projeto de Patrimônio Arquitetônico m2 200,00% 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

13.2 Projeto de Patrimônio Urbanístico:
       -Calcular pela Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo Custo do Serviço

13.3 Projeto de Patrimônio Paisagístico
       -Calcular pela Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo Custo do Serviço

(07) TOPOGRAFIA

14.1 Levantamento Topográfico Planialtimétrico Georreferenciado ha 10% 100%

14.2 Levantamento Topográfico Aerofotagramétrico km2 ou 
ha

10% 100%

14.3 Levantamento Cartográfico Orbital km2 ou 
ha

10% 100%

(08) SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS
15.1 Projetos de Estruturas m2 30,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5%

ETAPAS 
ADICIONAIS

 -LD: Levantamento de dados; -PN: Programa de necessidades; -EV:Estudo de viabilidade técnico-legal; -EP:Estudo preliminar; -AP: Anteprojeto; -PL: Projeto legal; -PB:Projeto básico; -PE: Projeto para execução;-SERVIÇOS ADICIONAIS: -CO: Coordenação 
gerenciamento projetos; -CP: Compatibilização de projetos; -AS: Assessoria para aprovação de projeto; -AE: Assistência à execução da obra; -AB: As built" (desenho conforme construído).

ITEM GRUPOS DE SERVIÇOS/ ATIVIDADES UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR 
PROPORCIONAL AO 

PROJETO DE 
ARQUITETURA

ETAPAS A DESENVOLVER/              
% RELATIVO



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.0 ARQUITETURA PAISAGÍSTICA  
  



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES E/OU URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (05) ARQUITETURA PAISAGÍSTICA

12.1.

12.1.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

12.1.2 DEFINIÇÕES

12.1.3 TABELA DE HONORÁRIOS
a) VARIÁVEIS ADOTADAS:

Ano- mês do orçamento: abr-11
Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB-R-8-N: 721,06

b) FÓRMULA DE CÁLCULO DO VALOR DOS SERVIÇOS:
PV= 1,30 [(255.33% x CUB) + (25,53% x CUB) x √S], onde:
PV= Preco de Venda
√S= Raiz quadrada da área a receber tratamento paisagístico

c) APLICAÇÕES:
ITEM

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

PV= PREÇO 
DE VENDA- 
TOTAL (R$)

1 até 125 40,55 5.069,00
2 250 24,71 6.177,27
3 500 15,49 7.744,60
4 1.000 9,96 9.961,14
5 2.000 6,55 13.095,79
6 4.000 4,38 17.528,87
7 8.000 2,97 23.798,18
8 16.000 2,04 32.664,32
9 32.000 1,41 45.202,95
10 64.000 0,98 62.935,24

d) EXEMPLO DE CÁLCULO DE UMA ÁREA QUALQUER:
5.000,00 3,86 19.315,36

12.1.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumulado

1 LD 5,0% 5,00%Levantamento de dados:

Lei de Uso e Ocupação do Solo Municipal
Código de Obras e Posturas Municipal
Decreto Federal 5.296, de 02.12.2004-Acessibilidade
NBR 9.050/2004- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição Valor proporcional:

PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA

ÁREA A RECEBER TRATAMENTO 
PAISAGÍSTICO (a)

O Projeto de Arquitetura Paisagística, em seu pleno desenvolvimento, é composto 
dos elementos abaixo elencados, representados graficamente e complementados 
quando necessário por: relatórios, tabelas e outras ilustrações, estando sob proteção 
de direitos autorais nos termos da legislação nacional e internacional em vigor. Os 
elementos do projeto serão apresentados de forma a permitir o seu entendimento 
em todas as fases, desde a sua concepção até a sua implantação.

Paisagismo é arte e técnica de planejar espaços de maneira funcional, econômica 
e esteticamente, necessitando de um conhecimento da história e teoria da 
arquitetura e urbanismo para o seu embasamento, competência própria dos 
profissionais Arquitetos.

Planos Diretores Municipais

m2

PREÇO



2 PN 5,0% 10,00%

4 EP 15,0% 25,00%

5 AP 20,0% 45,00%

7 PB 25,0% 70,00%

8 PE 30,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
9 CO 10,000% 10,00%

10 CP 10,000% 20,00%

11 AS 5,000% 25,00%

12 AE 5,000% 30,00%

13 AB 5,000% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

12.1.5 PRODUTOS FINAIS
12.1.5.1

12.1.5.1.1
a)
b)
c)

12.1.5.1.2
a)

b)

12.1.6

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00%

4 EP Estudo preliminar: 12,00% 40,00%

5 AP Anteprojeto: 16,00% 56,00%

6 PB Projeto básico: Opcional (1) 20,00% 76,00%

7 PE Projeto para execução: 24,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais: (50% no início e 50% no final dos serviços)

8 CO 10,00% 10,00%

9 CP 10,00% 20,00%

10 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%

11 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%

12 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

Anteprojeto:

Projeto para execução:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja realizado 
o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao Projeto para 
execução (PE).

Projeto básico: Opcional (1)

Programa de necessidades:
Estudo preliminar:

"As built" (desenho conforme construído):

Informações técnicas a apresentar:

Coordenação e gerenciamento do projeto:
Compatibilização com outros projetos:
Assessoria para aprovação do projeto:
Assistência à execução da obra:

Informações técnicas a utilizar:
análise do solo;
levantamento topográfico;
levantamento fotográfico;

planta baixa com especificações e dimensionamento da vegetação, do mobiliário, 
dos pisos e caminhos, entre outros;

detalhamento de elementos construídos (caso haja).

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja realizado 
o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao Projeto para 
execução (PE).

Coordenação e gerenciamento do projeto:

FORMA DE PAGAMENTO
Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Compatibilização com outros projetos:

Forma de pagamento:Descrição

Projetos para execução



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.0 PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO  
  



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES E/OU URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (06) PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO

13.1

13.1.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

13.1.2 DEFINIÇÕES

13.1.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 12,565% 15,078% 18,094% 21,713% 90,60 11.325,25

2 250 10,932% 13,118% 15,742% 18,890% 78,82 19.705,94

3 500 9,511% 11,413% 13,695% 16,434% 68,58 34.288,34

4 1.000 8,274% 9,929% 11,915% 14,298% 59,66 59.661,71

5 2.000 7,199% 8,638% 10,366% 12,439% 51,91 103.811,37

6 4.000 6,263% 7,515% 9,018% 10,822% 45,16 180.631,79

7 8.000 5,449% 6,538% 7,846% 9,415% 39,29 314.299,31

8 16.000 4,740% 5,688% 6,826% 8,191% 34,18 546.880,79

9 32.000 4,124% 4,949% 5,939% 7,126% 29,74 951.572,58

10 acima de 164.000 3,588% 4,305% 5,167% 6,200% 25,87 4.242.824,24

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

Sc1= 1.000,00 fp1= 8,27% 59,66 59.661,71

Sc2= 2.000,00 fp2= 7,20% 51,91 103.811,37

Scm= 1.250,00 fpm= 8,01% 57,72 72.153,38

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - { (fp1-fp2) X [ (Scm-Sc1)/(Sc2-Sc1) ] }

13.1.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00% 3.607,67

2 PN 5,0% 10,00% 3.607,67

Decreto Federal 5.296, de 02.13.1.2004-Acessibilidade

NBR 6.492/94, que dispõe sobre a representação de projetos de arquitetura

NBR 13.531/95, dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações – 
atividade técnica

NBR 13.532/95, dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações - 
arquitetura

NBR 9.050/2004- Dispõe sobre acessibilidade

PROJETO DE PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO

Planos Diretores Municipais

Lei de Uso e Ocupação do Solo Municipal

ITEM

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

m2

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Código de Obras e Posturas Municipal

ÁREA CONSTRUÍDA ESTIMADA 
(Sc)

NBR 14653-7:2009 - Esta parte da NBR 14653 visa complementar os conceitos, 
métodos e procedimentos gerais para os serviços técnicos de avaliação de 
bens do patrimônio histórico e artístico. 

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)CATEGORIAS:

Levantamento de dados:

Valor proporcional:Descrição

Programa de necessidades:

Patrimônio Arquitetônico são construções representativas, que por seus 
estilos, época de construção, técnicas construtivas utilizadas, entre outros, 
são reconhecidas como patrimônio arquitetônico.



3 EV 5,0% 15,00% 3.607,67

4 EP 15,0% 30,00% 10.823,01

5 AP 20,0% 50,00% 14.430,68

6 PL 20,0% 70,00% 14.430,68

7 PB 20,0% 90,00% 14.430,68

8 PE 10,0% 100,00% 7.215,34

Total (etapas normais): 100,000% 72.153,38

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
9 CO 10,000% 10,00%

7.215,34

10 CP 10,000% 20,00% 7.215,34

11 AS 5,000% 25,00% 3.607,67

12 AE 5,000% 30,00% 3.607,67

13 AB 5,000% 35,00% 3.607,67

Total (etapas adicionais): 35,000% 25.253,68

13.1.5 PRODUTOS FINAIS
Item Peso do 

serviço na 
etapa

Valor (%) 
por 

etapa/ 
serviço

Observaç
ões:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

13.1.5.1 50 5,0000% 2,89 3.607,67

13.1.5.1.1
a)

b)

c)
13.1.5.1.2

a)

b)

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

 (1)

 (1)

Objetivo

Levantamento de um conjunto de 
informações e dados, objetivando 
caracterizar perfeitamente o objeto, o 
escopo do contrato, o projeto e o 
conjunto de restrições.

Restrições de uso estabelecidas pelo 
patrimônio histórico, artístico e 
arqueológico, conforme legislação 
específica;

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

 - diferença ou alterações ocorridas após 
o levantamento topográfico e cadastral 
(LV-TOP) (movimentos de terra, 
construções clandestinas, rios, córregos, 
vias públicas, perfis, pavimentações, 
calçadas, guias, sarjetas, torres de 
transmissão de alta-tensão

. Levantamento arquitetônico detalhado, 
em escala adequada, de construções 

Estudo preliminar:

.   Documentos cadastrais (projetos de 
alinhamento e loteamento, levantamentos 
aerofotogramétricos e outros)..   Restrições específicas do loteamento.

outras.

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

Informações sobre o imóvel:

Informações técnicas a produzir:

Assessoria para aprovação de projeto:

Assistência à execução da obra:

Projeto básico: Opcional (1)

"As built" (desenho conforme construído):

Levantamento de dados (LD)

Projeto legal:

Anteprojeto:

Projeto para execução:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Descrição da etapa/ serviço:

Estudo de viabilidade técnico-legal:

Informações de referência a utilizar:

 -Informações:

.   Escritura(s) atualizada(s), impostos e 
registros de imóveis.



 (1)

 (1)

1 0,1000% 0,06 72,15

c)

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

d)

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

0,0000% 0,00 0,00

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

e)

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

1 0,1000% 0,06 72,15

5 0,5000% 0,29 360,77

Informações sobre o entorno:

. Sondagens de reconhecimento do solo, 
apresentadas de acordo com as Normas 
Brasileiras da ABNT-NBR 6484/80, segundo 
as diretrizes para sondagens da 
Associação Brasileira de Mecânica dos 
Solos.
. Dados sobre drenagem, visando subsidiar 
a concepção estrutural e o projeto de 
fundações da obra.

Visuais.

Proximidade de equipamentos urbanos.

Levantamento da legislação arquitetônica 
e urbanística (municipal, estadual, federal 
e concessionárias):

Restrições de uso.

Gabaritos.

Recursos técnicos disponíveis e/ou 
desejáveis:

-   ministérios da Marinha, Aeronáutica e 
Saúde

Taxas de ocupação e coeficientes de 
aproveitamento.

.   Modalidade de construção da 
execução da obra.

.   Sistemas construtivos.

-   serviços de trânsito

Infra-estrutura disponível.

Condições de tráfego e estacionamento.

Fotos do terreno e seu entorno.

.   Materiais.

.   Mão-de-obra (qualificação).

Uso e ocupação do solo do entorno.

Tendências de desenvolvimento para a 
área.

Outras exigências arquitetônicas a serem 
especificadas:

-  órgãos de proteção ao meio ambiente, 
património histórico

Exigências relativas a tipos específicos de 
edificação.

Alinhamentos, recuos e afastamentos.

- serviços públicos, companhias 
concessionárias (transporte coletivo), água 
potável, esgotos sanitários, escoamento 
de águas pluviais, energia elétrica em alta 
ou baixa tensão, iluminação pública, gás 
combustível, coleta de lixo e pavimen-
tação;

.   Dados geoclimáticos e ambientais 
locais, quando necessários, tais como: 

.   Seleção e escolha dos responsáveis 
pelos serviços, consultorias especializadas 
e projetos complementares.

Áreas de.estacionamento coberto ou 
descoberto.

Padrões urbanísticos e arquitetônicos.



f)

13.1.5.1.3
a) 10 1,0000% 0,58 721,53

b) 5 0,5000% 0,29 360,77

c) 2 0,2000% 0,12 144,31

d) 2 0,2000% 0,12 144,31

13.1.5.2 29 5,0000% 2,89 3.607,67

13.1.5.2.1
a)

b)
13.1.5.2.2

a)

1 0,1724% 0,10 124,40

1 0,1724% 0,10 124,40

1 0,1724% 0,10 124,40

1 0,1724% 0,10 124,40

b) 2 0,3448% 0,20 248,80

c) 1 0,1724% 0,10 124,40

d) 2 0,3448% 0,20 248,80

13.1.5.2.3
a) 10 1,7241% 1,00 1.244,02

b) 5 0,8621% 0,50 622,01

c) 5 0,8621% 0,50 622,01

13.1.5.3 2 5,0000% 2,89 3.607,67

13.1.5.3.1
a)

b)

características funcionais ou das 
atividades em cada ambiente 
(ocupação, capacidade, movimentos, 
fluxos e períodos);

levantamento de dados para arquitetura 
(LV-ARQ);

 -Padrões de construção e acabamento 
pretendidos.

Documentos técnicos a apresentar:

texto: memorial (de recomendações 
gerais);

Documentos técnicos a apresentar:

planilha: relação ambientes/ usuários/ 
atividades/ equipamentos/ mobiliário, 
incluindo características, exigências, 
dimensões e quantidades.

 -Prazos e recursos disponíveis para o 
projeto e para a obra.

as necessárias à concepção arquitetônica 
da edificação (ambiente construído ou 
artificial) e aos serviços de obra, como 
nome, número e dimensões (gabaritos, 
áreas úteis e construídas) dos ambientes, 
com distinção entre os ambientes a 
construir e a ampliar

Informações de referência a utilizar:

 -Normas de apresentação gráfica do 
cliente/contratante.

Informações técnicas a produzir:

Informações de referência a utilizar:

desenhos: organograma funcional e 
esquemas básicos (escalas convenientes);

outros meios de representação.

fotografias: preferencialmente coloridas, 
com indicação esquemática dos pontos 
de vista e com textos explicativos;

texto: relatório;

Definições preliminares:

 -Objetivos do cliente e da obra.

características, dimensões e serviços dos 
equipamentos e mobiliário; exigências 
ambientais, níveis de desempenho; 
instalações especiais (elétricas, 
mecânicas, hidráulicas e sanitárias).

outras informações.

outras informações relevantes.

desenhos (cadastrais da vizinhança, do 
terreno e das edificações existentes): 
plantas, cortes e elevações (escalas 
existentes ou convenientes);

Programa de necessidades (PN)

Estudo de viabilidade (EV)

levantamento de dados para a 
arquitetura (LV-ARQ);

programa de necessidades para 
arquitetura (PN-ARQ);



c)

13.1.5.3.2
a)

b)

c)
13.1.5.3.3

a) 1 2,5000% 1,44 1.803,83

b) 1 2,5000% 1,44 1.803,83

c)

13.1.5.4 70 15,0000% 8,66 10.823,01

13.1.5.4.1
a)

b)

c)

d)

e)

f)
13.1.5.4.2

a) 2 0,4286% 0,25 309,23

b) 2 0,4286% 0,25 309,23

c) 1 0,2143% 0,12 154,61

13.1.5.4.3
a)

5 1,0714% 0,62 773,07

20 4,2857% 2,47 3.092,29

5 1,0714% 0,62 773,07

10 2,1429% 1,24 1.546,14

10 2,1429% 1,24 1.546,14

5 1,0714% 0,62 773,07

b) 5 1,0714% 0,62 773,07

c) 5 1,0714% 0,62 773,07

d)  (1)

e)  (1)

f)  (1)

conclusões e recomendações.

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos: esquemas gráficos, diagramas e 
histogramas (escalas: convenientes);

texto: relatório;

metodologia empregada;

relativas a soluções alternativas gerais e 
especiais, suas vantagens e desvantagens, 
de modo a facilitar a seleção 
subseqüente.

Documentos técnicos a apresentar:

Estudo preliminar (EP)

soluções alternativas (físicas e jurídico-
legais);

Informações técnicas a produzir:

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

- planta geral de implantação;

levantamento de dados obtidos pelas 
demais atividades técnicas.

outros meios de representação.

programas de necessidades obtidos pelas 
demais atividades técnicas (se necessário);

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

sucintas e suficientes para a 
caracterização geral da concepção 
adotada, incluindo indicações das 
funções, dos usos, das formas, das 
dimensões, das localizações dos 
ambientes da edificação, bem como de 
quaisquer outras exigências prescritas.

sucintas e suficientes para a 
caracterização específica dos elementos 
construtivos e dos seus componentes 
principais, incluindo indicações das 
tecnologias recomendadas;

Informações técnicas a produzir:

desenhos:

Informações de referência a utilizar: 

programa de necessidade de arquitetura 
(PN-ARQ);

- plantas dos pavimentos;

- planta da cobertura;

maquetes (opcionais) (interior, exterior);

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevações (fachadas);

levantamento de dados para arquitetura 
(LV-ARQ);

estudo de viabilidade de arquitetura (EV-
ARQ);

- detalhes construtivos (quando 
necessário);

texto: memorial justificativo (opcional);

outras informações.

fotografias, diapositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, 
fitas de vídeo e disquete).



13.1.5.5 70 20,0000% 11,54 14.430,68

13.1.5.5.1
a)

b)

c)  (1)

d)  (1)

e)
13.1.5.5.2 1 0,2857% 0,16 206,15

13.1.5.5.3
a)

3 0,8571% 0,49 618,46

3 0,8571% 0,49 618,46

3 0,8571% 0,49 618,46

20 5,7143% 3,30 4.123,05

5 1,4286% 0,82 1.030,76

10 2,8571% 1,65 2.061,53

10 2,8571% 1,65 2.061,53

5 1,4286% 0,82 1.030,76

b)

5 1,4286% 0,82 1.030,76

5 1,4286% 0,82 1.030,76

13.1.5.6 70 20,0000% 11,54 14.430,68

13.1.5.6.1
a)

b)

c)

d)

e)

13.1.5.6.2 1 0,2857% 0,16 206,15

13.1.5.6.3 1 0,2857% 0,16 206,15

a)

2 0,5714% 0,33 412,31

3 0,8571% 0,49 618,46

3 0,8571% 0,49 618,46

20 5,7143% 3,30 4.123,05

5 1,4286% 0,82 1.030,76

10 2,8571% 1,65 2.061,53

10 2,8571% 1,65 2.061,53

5 1,4286% 0,82 1.030,76

b)

5 1,4286% 0,82 1.030,76

5 1,4286% 0,82 1.030,76

13.1.5.7 99 20,0000% (1) 11,54 14.430,68

Informações de referência a utilizar:

estudo preliminar de arquitetura (EP-ARQ);

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

- detalhes (de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos);

- elevações (fachadas);

- memorial descritivo da edificação;

estudos preliminares produzidos por outras 
ativi-dades técnicas (se necessário);

Informações técnicas a produzir: 
informações técnicas relativas à Documentos técnicos a apresentar:

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

- cortes (longitudinais e transversais);

soldagens de simples reconhecimento do 
solo (LV-SDG);

outras informações.

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, dos componentes construtivos 
e dos materiais de construção.

Anteprojeto (AP)

desenhos:

- planta geral de implantação;

- plantas dos pavimentos;

- plantas das coberturas;

texto:

Projeto legal (PL)

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

- cortes de terraplenagem;

Informações de referência a utilizar:

anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ);

Documentos técnicos a apresentar: 
desenhos e textos exigidos em leis, desenhos:

anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas (se necessário);

Projeto básico (PB) (opcional)

- cortes (longitudinais e transversais);

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, dos componentes construtivos 
e dos materiais de construção.

- elevações (fachadas);

- detalhes (de elementos da edificação e 
de seus componentes construtivos);

texto:

- memorial descritivo da edificação;

legislação municipal, estadual e federal 
pertinentes (leis, decretos, portarias e 
normas);

normas técnicas (INMETRO e ABNT).

Informações técnicas a produzir: 
informações necessárias e suficientes ao 

- plantas dos pavimentos;

- planta geral de implantação;

- planta de terraplenagem;

- plantas das coberturas;



13.1.5.7.1
a)

b)

c)
13.1.5.7.2

a) 1 0,2020% 0,12 145,76

b)

13.1.5.7.3
a)

2 0,4040% 0,23 291,53

3 0,6061% 0,35 437,29

3 0,6061% 0,35 437,29

20 4,0404% 2,33 2.915,29

5 1,0101% 0,58 728,82

10 2,0202% 1,17 1.457,64

10 2,0202% 1,17 1.457,64

10 2,0202% 1,17 1.457,64

10 2,0202% 1,17 1.457,64

b)

5 1,0101% 0,58 728,82

5 1,0101% 0,58 728,82

5 1,0101% 0,58 728,82

c) 10 2,0202% 1,17 1.457,64

d)  (1)

e)  (1)

f)  (1)

13.1.5.8 103 10,0000% 5,77 7.215,34

13.1.5.8.1
a)

b)

c)
13.1.5.8.2

a)

2 0,1942% 0,11 140,10

anteprojeto ou projeto básico de 
arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

Projeto para execução (PE)

Documentos técnicos a apresentar:

- cortes (longitudinais e transversais);

- plantas, cortes e elevações de ambientes 
especiais (banheiros, cozinhas, lavatórios, 
oficinas e lavanderias);

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, 
fitas de vídeo e disquetes).

Informações de referência a utilizar:

- detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos da edificação 
e de seus componentes construtivos 
(portas, janelas, bancadas, grades, forros, 
beirais, parapeitos, revestimentos e seus 
encontros, impermeabilizações e 
proteções);

- memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

- memorial descritivo da edificação;

desenhos:

- planta geral de implantação;

outras informações.

as exigências de detalhamento devem 
depender da complexidade funcional ou 
formal da edificação.

Documentos técnicos a apresentar:

- planta dos pavimentos;

as relativas à edificação (ambientes 
externos e internos) e a todos os elementos 
da edificação, seus componentes 
construtivos e materiais de construção;

fotografias, diapositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

- elevações (frontais, posteriores e laterais);

- planta de terraplenagem;

 (1) Caso seja opcionalmente realizado o 
projeto básico (PB), o mesmo terá o valor 
de 40% e, consequentemente, o projeto 
para execução (PE) terá o valor de 10%.

anteprojeto de arquitetura (AP-ARQ);

textos:

anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas;

- cortes de terraplenagem;

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

anteprojetos ou projetos básicos 
produzidos por outras atividades técnicas;outras informações.

Informações técnicas a produzir:

- planta das coberturas;

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos 
componentes construtivos e dos materiais 
de construção;

desenhos:

maquetes (opcionais) (interior e exterior);

- planta geral de implantação;

Informações de referência a utilizar:



3 0,2913% 0,17 210,16

3 0,2913% 0,17 210,16

20 1,9417% 1,12 1.401,04

10 0,9709% 0,56 700,52

10 0,9709% 0,56 700,52

10 0,9709% 0,56 700,52

10 0,9709% 0,56 700,52

10 0,9709% 0,56 700,52

b)

5 0,4854% 0,28 350,26

5 0,4854% 0,28 350,26

5 0,4854% 0,28 350,26

c) 10 0,9709% 0,56 700,52

d)  (1)

e)  (1)

f)  (1)

Total (etapas normais) 100,0000% 57,72 72.153,38

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:

13.1.5.9 10,000%

a)

b) textos:

13.1.5.10 10,000%

a)

b) textos:

13.1.5.11 5,000%

a)

b) textos:

13.1.5.12 5,000%

a)

b) textos:

- plantas, cortes e elevações de ambientes 
especiais (banheiros, cozinhas, lavatórios, 

fotografias, microfilmes e montagens 
(opcionais);

- detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos da edificação 

- memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, das instalações prediais 
(aspectos arquitetônicos), dos 
componentes construtivos e dos materiais 
de construção;

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

maquetes (opcionais) (interior e exterior);

textos:

- memorial descritivo da edificação;

- cortes (longitudinais e transversais);

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

- elevações (frontais, posteriores e laterais);

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, 
fitas de vídeo e disquetes).

 - planta baixa dos pavimentos;

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

- plantas das coberturas;

Informações técnicas a produzir:

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

Coordenação e gerenciamento de 
projetos complementares (CO)

Documentos técnicos a apresentar:

Informações de referência a utilizar:

desenhos:

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

Assistência à execução da obra (AE)

desenhos:

Compatibilização de projetos (CP)

Assessoria p/ aprovação de projeto (AS)

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:



13.1.5.13 5,000%

a)

b) textos:

Total (etapas adicionais): 35,000%

13.1.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00% 14.430,68

1 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00% 2.886,14

2 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00% 2.886,14

3 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 32,00% 2.886,14

4 EP Estudo preliminar: 12,00% 44,00% 8.658,41

5 AP Anteprojeto: 16,00% 60,00% 11.544,54

6 PL Projeto legal: 16,00% 76,00% 11.544,54

7 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 92,00% 11.544,54

8 PE Projeto para execução: 8,00% 100,00% 5.772,27

Total (etapas normais): 100,00% 72.153,38

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais: (50% no início e 50% no final dos serviços)

9 CO 10,00% 10,00% 7.215,34

10 CP 10,00% 20,00% 7.215,34

11 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00% 3.607,67

12 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00% 3.607,67

13 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00% 3.607,67

Total (etapas adicionais): 35,000% 25.253,68

Forma de pagamento:Abrev.Etapa/ 

serviço 

nr.

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Informações de referência a utilizar:

"As built" (desenho conf.construído) (AB)

desenhos:

Informações técnicas a produzir:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:

Descrição

Documentos técnicos a apresentar:



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES E/OU URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (06) PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO

13.2

13.2.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

13.2.2 DEFINIÇÕES

13.2.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: 40.634,00

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

13.2.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 PN 5,0% 10,00%

3 EV 5,0% 15,00%

4 EP 15,0% 30,00%

5 AP 20,0% 50,00%

6 PL 20,0% 70,00%

7 PB 20,0% 90,00%

8 PE 10,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
9 CO 10,000% 10,00%

10 CP 10,000% 20,00%

11 AS 5,000% 25,00%

12 AE 5,000% 30,00%

13 AB 5,000% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

13.2.5 PRODUTOS FINAIS

13.2.5.1
a)
b)
c)
d) 
e)

Cortes;
Detalhes construtivos;

Assessoria para aprovação de projeto:

Assistência à execução da obra:

"As built" (desenho conforme construído):

Fluxogramas;
Vistas;

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Projeto legal:

Projeto básico: Opcional (1)

Projeto para execução:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

PROJETO DE PATRIMÔNIO URBANÍSTICO

Planos Diretores Municipais

Lei de Uso e Ocupação do Solo Municipal

Valor proporcional:

Levantamento de dados:

NBR 9.050/2004- Dispõe sobre acessibilidade

NBR 14653-7:2009 - Esta parte da NBR 14653 visa complementar os conceitos, 
métodos e procedimentos gerais para os serviços técnicos de avaliação de 
bens do patrimônio histórico e artístico. 

Construções urbanas como praças, parques, jardins, monumentos e outros, 
que por seus estilos, época de construção, técnicas construtivas utilizadas, 
entre outros, são reconhecidas como patrimônio urbanístico.

Código de Obras e Posturas Municipal

Decreto Federal 5.296, de 02.13.1.2004-Acessibilidade

Projeto para execução:
Planta(s) de planejamento urbano;

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

NBR 6.492/94, que dispõe sobre a representação de projetos de arquitetura

Programa de necessidades:

Estudo de viabilidade técnico-legal:

Estudo preliminar:

Anteprojeto:



f)

13.2.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00%

4 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 32,00%

5 EP Estudo preliminar: 12,00% 44,00%

6 AP Anteprojeto: 16,00% 60,00%

7 PL Projeto legal: 16,00% 76,00%

8 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 92,00%

9 PE Projeto para execução: 8,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais: (50% no início e 50% no final dos serviços)

10 CO 10,00% 10,00%

11 CP 10,00% 20,00%

12 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%

13 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%

14 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Forma de pagamento:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Compatibilização com outros projetos:

Descrição

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Especificações;



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES E/OU URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (06) PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO

13.3

13.3.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

13.3.2 DEFINIÇÕES

13.3.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: 40.634,00

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

13.3.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 PN 5,0% 10,00%

3 EV 5,0% 15,00%

4 EP 15,0% 30,00%

5 AP 20,0% 50,00%

6 PL 20,0% 70,00%

7 PB 20,0% 90,00%

8 PE 10,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
9 CO 10,000% 10,00%

10 CP 10,000% 20,00%

11 AS 5,000% 25,00%

12 AE 5,000% 30,00%

13 AB 5,000% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

13.3.5 PRODUTOS FINAIS

13.2.5.1
a)
b)
c)
d) 

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Projeto legal:

Projeto básico: Opcional (1)

Projeto para execução:

NBR 13.532/95, dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações - 
arquitetura

Projeto para execução:

Valor proporcional:

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

Assessoria para aprovação de projeto:

Levantamento de dados:

Programa de necessidades:

Código de Obras e Posturas Municipal

NBR 14653-7:2009 - Esta parte da NBR 14653 visa complementar os conceitos, 
métodos e procedimentos gerais para os serviços técnicos de avaliação de 
bens do patrimônio histórico e artístico. 

Elementos naturais no espaço urbano, que por sua história, beleza, 
importância histórica e cultural para a cidade, entre outros, são 
reconhecidas como patrimônio paisagístico.

Fluxogramas;

PROJETO DE PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO

Planos Diretores Municipais

Lei de Uso e Ocupação do Solo Municipal

NBR 6.492/94, que dispõe sobre a representação de projetos de arquitetura

NBR 13.531/95, dispõe sobre a elaboração de projetos de edificações – 
atividade técnica

Cortes;

Estudo de viabilidade técnico-legal:

Estudo preliminar:

Anteprojeto:

Compatibilização com outros projetos:

Assistência à execução da obra:

"As built" (desenho conforme construído):

Planta(s) do conjunto projetado;

Vistas;

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:



e)
f)

13.3.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00%

4 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 32,00%

5 EP Estudo preliminar: 12,00% 44,00%

6 AP Anteprojeto: 16,00% 60,00%

7 PL Projeto legal: 16,00% 76,00%

8 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 92,00%

9 PE Projeto para execução: 8,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais: (50% no início e 50% no final dos serviços)

10 CO 10,00% 10,00%

11 CP 10,00% 20,00%

12 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%

13 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%

14 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

DescriçãoEtapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Forma de pagamento:

Compatibilização com outros projetos:

Detalhes construtivos;
Especificações;



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.0 TOPOGRAFIA 
  



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES E/OU URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (07) TOPOGRAFIA

14.1

14.1.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

NBR 13133-1994 - Execução de levantamento topográfico

14.1.2 DEFINIÇÕES

14.1.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,700       

1 Até 20.000 2,00 240,004% 1.730,574 3.461,15       

2 40.000 4,00 168,003% 1.211,401 4.845,61       

3 80.000 8,00 117,602% 847,981 6.783,85       

4 160.000 16,00 82,321% 593,587 9.497,39       

5 320.000 32,00 57,625% 415,511 13.296,34     

6 640.000 64,00 40,337% 290,857 18.614,88     

7 1.280.000 128,00 28,236% 203,600 26.060,83     

8 2.560.000 256,00 19,765% 142,520 36.485,16     

9 5.120.000 512,00 13,836% 99,764 51.079,23     

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 9,685% 69,835 71.510,92     

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 256,00 fp1= 19,77% 142,52 36.485,16

a2= 512,00 fp2= 13,84% 99,76 51.079,23

am= 303,00 fpm= 18,68% 134,67 40.805,14

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

14.1.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 100,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

14.1.5 PRODUTOS FINAIS
14.1.5.2

a)

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição

ITEM VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Documentos técnicos a apresentar:

Valor proporcional:

Levantamento planialtimétrico é um método de levantamento topográfico 
no qual as medições de distâncias horizontais e de diferenças de nível são 
realizadas de forma indireta, utilizando-se os princípios da  trigonometria, 
através de equipamentos apropriados.

ÁREA (a)

Levantamento de dados:

APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

m2

LEVANTAMENTO TOPÓGRAFICO PLANIALTIMÉTRICO 
GEORREFERENCIADO

desenhos:
- planta georreferenciada apresentando curvas de nível vértices do terreno, 
distâncias e ângulos entre vértices, número de matrícula do imóvel e dos 
confinantes, legenda identificando elementos do desenho;

- planta georreferenciada sobreposta à imagem fotoaérea;
- outros.



14.1.6

Na etapa Acumulado

1 AC 20,00% 20,00%
2 LD 80,00% 100,00%

Forma de pagamento:

FORMA DE PAGAMENTO
DescriçãoEtapa/ 

serviço 
nr.

Abrev.

Assinatura do contrato:
Levantamento de dados:



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (07) TOPOGRAFIA

14.2

14.2.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

14.2.2 DEFINIÇÕES

14.2.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

14.2.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 100,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

14.2.5 PRODUTOS FINAIS
14.2.5.1

a)

14.2.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 80,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

Forma de pagamento:Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

- planta georreferenciada apresentando curvas de nível vértices do terreno, 
distâncias e ângulos entre vértices, número de matrícula do imóvel e dos 
confinantes, legenda identificando elementos do desenho;

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição Valor proporcional:

Levantamento de dados:

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO AEROFOTOGRAMÉTRICO

ABNT NBR 7201:1982 - Contratação de seviços de aerofotogrametria 

A aerofotogrametria refere-se às operações realizadas com fotografias da 
superfície terrestre, obtidas por câmera de precisão com o eixo ótico do 
sistema de lentes mais próximo da vertical e montada em uma aeronave 
preparada especialmente. A técnica aerofotogramétrica é utilizada nas 
atividades de mapeamento para a cartografia, no planejamento e 
desenvolvimento urbano, nas engenharias civil, agronômica e florestal.

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo 
Custo do Serviço

- planta com desenhos georreferenciados sobrepostos à imagem fotoaérea;

- outros.



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (07) TOPOGRAFIA

14.3

14.3.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
(Texto não concluído)

14.3.2 DEFINIÇÕES

14.3.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

14.3.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 100,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

14.3.5 PRODUTOS FINAIS

14.3.5.1
a)

14.3.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 80,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

Produto final

desenhos:

- planta georreferenciada apresentando curvas de nível vértices do terreno, 
distâncias e ângulos entre vértices, número de matrícula do imóvel e dos 
confinantes, legenda identificando elementos do desenho;

- planta com desenhos georreferenciados sobrepostos à imagem fotoaérea;

Levantamento de dados:

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

Desenho do levantamento cartográfico sobreposto a uma imagem orbital da 
área onde foi realizado o levantamento, ambos georreferenciados e em 
mesma escala.

LEVANTAMENTO CARTOGRÁFICO ORBITAL

Descrição Valor proporcional:

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo 
Custo do Serviço

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição Forma de pagamento:



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.0 SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS 
  



ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES E/OU URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (08) SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS

15.1 PROJETOS DE ESTRUTURAS

15.1.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

15.1.2 DEFINIÇÕES

15.1.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

I II III IV UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 1,885% 2,262% 2,714% 3,257% 13,59 1.698,79

2 250 1,640% 1,968% 2,361% 2,833% 11,82 2.955,89

3 500 1,427% 1,712% 2,054% 2,465% 10,29 5.143,25

4 1.000 1,241% 1,489% 1,787% 2,145% 8,95 8.949,26

5 2.000 1,080% 1,296% 1,555% 1,866% 7,79 15.571,71

6 4.000 0,939% 1,127% 1,353% 1,623% 6,77 27.094,77

7 8.000 0,817% 0,981% 1,177% 1,412% 5,89 47.144,90

8 16.000 0,711% 0,853% 1,024% 1,229% 5,13 82.032,12

9 32.000 0,619% 0,742% 0,891% 1,069% 4,46 142.735,89

10 acima de 164.000 0,538% 0,646% 0,775% 0,930% 3,88 636.423,64

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:

Faixa Área (m2) Índice fp- % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 8.000,00 fp1= 0,82% 5,89 47.144,90

a2= 16.000,00 fp2= 0,71% 5,13 82.032,12

fm= 11.040,00 fpm= 0,78% 5,60 61.845,99

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

15.1.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 25,00%

Etapa/ 

serviço 

nr.

Descrição Valor proporcional:

O Projeto Estrutural, também chamado de Cálculo Estrutural é o 
dimensionamento das estruturas, geralmente de concreto armado, que vão 
sustentar a edificação, transmitindo as suas cargas ao terreno. Elaborado 
por um engenheiro civil, esse projeto é de fundamental importância, pois é 
o responsável pela segurança do prédio contra rachaduras (trincas) e 
desabamentos. É preciso que haja um perfeito equilíbrio entre o concreto e 
o aço dentro dos elementos estruturais para que as peças sejam 
consideradas seguras e, conseqüentemente, toda a obra.

ITEM ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

CATEGORIAS:

m2

Calcular conforme item 6.6: "Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo 
Pelo Custo do Serviço" para construções de pontes, barragens, viadutos e 
monumentos.

VALORES ATÉ ETAPA DE 
PROJETO DE EXECUÇÃO 

(CATEGORIA I)                 
(R$)

ABNT NBR 06122-1996 - Projeto e execução de fundações;

ABNT NBR 6120-Nb 5 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;

ABNT NBR 7480-1996 - Barras e fios de aço para armaduras para concreto;

Abrev.

ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.

Anteprojeto:

Levantamento de dados:



3 PB 20,0% 45,00%

4 PE 55,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,000% 10,00%

6 CP 10,000% 20,00%

7 AE 5,000% 25,00%
Total (etapas adicionais): 25,000%

15.1.5 PRODUTOS FINAIS:
15.1.5.1
a)

b)

c)
15.1.5.2
a)

b)

15.1.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%

5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%

7 CP 10,00% 20,00%

8 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 25,00%
Total (etapas adicionais): 25,000%

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Assistência à execução da obra:

Projeto para execução:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Compatibilização com outros projetos:

- locação de pilares, blocos e sapatas;

- forma e armadura de pilares, blocos, sapatas e detalhes dos alicerces;

- forma e armadura de lajes, escadas, caixa d'água e outros;

Projeto básico: Opcional (1)

- forma e armadura de vigas;

Forma de pagamento:Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Documentos técnicos a apresentar:

Informações de referência a utilizar:

anteprojeto ou projeto básico de arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

anteprojetos ou projetos básicos produzidos por outras atividades técnicas;

outras informações.

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:

desenhos:

textos:

- quadro de ferros;

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de 
construção;

Descrição

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SEÇÃO III- ÂMBITO DO URBANISMO  
 

  



 

 

16.0 (09)PLANEJAMENTO URBANO 
 
 
16.1 Considerações Gerais 
 
Os projetos de Planejamento Urbano estão subdivididos em Projeto de Urbanismo e Complementares. 
 
16.2. Modalidade de remuneração adotada: 
 
Para os campos de atuação do tipo (09) PLANEJAMENTO URBANO, o valor do serviço deverá ser 
calculado conforme o item 5.1.1.a) Custo Percentual sobre o custo estimado de execução da obra, 
calculado na contratação do projeto; utilizando a “Modalidade de Remuneração- 02 – Percentual 
sobre o custo da obra”, deste Manual. 
 
-Para a determinação do valor é necessário, inicialmente, estimar a área de intervenção do projeto, 
em hectares (ha).  
 
-O valor dos projetos/ serviços são obtidos multiplicando-se a área de intervenção em hectares pela 
quantidade de CUB´s para cada serviço e faixa de área definidos na Tabela de Honorários específica. 
Neste caso o objetivo é o de utilizar o CUB- R-8-N primordialmente como moeda estadual de 
indexação mensal, do que como elemento para cálculo do custo de execução da obra, dadas as 
especificidades dos serviços do tipo. 
 
-Nos valores calculados no presente Manual estão previstos as mesmas verbas para encargos sociais, 
impostos, despesas indiretas e lucro discriminados no item 5.1.3.1.  
 
-Para projetos que envolvem custos extraordinários com viagens, consultorias externas e outras 
despesas não habituais, recomenda-se que esses custos adicionais sejam calculados conforme 
“Modalidade de Remuneração 01- Cálculo pelo custo do serviço” no item 6.6.7 deste Manual e 
acrescentados ao valor calculado na forma indicada neste item; 
 

16.3 PASSO A PASSO PARA DETERMINAR O VALOR DO PROJETO DE PLANEJAMENTO 
URBANO: 

16.3.1 Calcular ou estimar a área de intervenção do projeto em hectares (ha); 
16.3.2 Consultar a Tabela de Honorários do serviço específico e identificar a 

quantidade de CUB´S por hectare; 
16.3.3 Calcular interpolação para faixas de áreas intermediárias às da tabela; 
16.3.4 Multiplicar a área de intervenção pela quantidade de CUB´s e pelo valor do 

CUB do mês e do estado onde será realizado o serviço, obtendo o valor do 
serviço; 

16.3.5 Para cálculo do valor de cada etapa do projeto utilizar os percentuais por 
etapa indicado nas tabelas. 

  

16.4 FÓRMULA BÁSICA PARA CALCULAR O VALOR DO PROJETO DE PLANEJAMENTO 
URBANO 

 PV = S x CUB x fp, onde: 
  
 PV = Preço de venda do projeto/serviço; 
 S= Área de intervenção do projeto; 
 fp= Fator percentual sobre o CUB por hectare obtido na Tabela de Honorários 

em função da área de intervenção; 
 CUB= Custo Unitário Básico de Edificações (CUB-R8N) do mês do orçamento, 

obtido junto ao Sinduscon do estado destinatário do projeto/serviço (R$/m²). 
 
16.5 Encargos Sociais e BDI: 
 
No Preço de Venda do Projeto ou Serviço (PV) calculado com base na MODALIDADE DE 
REMUNERAÇÃO 01- PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DA OBRA, estão incluídos Encargos Sociais (ES) e BDI 
(Benefícios e despesas indiretas, composto de Despesas Indiretas (DI), Despesas Legais (DL) e Lucro (L)), 
cujos percentuais aparecem neste manual como sugestão de valores médios. 
 
Cada escritório, no entanto, poderá alterar esses componentes, de acordo com os encargos 
correspondentes à sua realidade, o que implicará em alteração no Preço de Venda (PV). 
 
Para tanto, cada escritório deverá calcular os seus encargos periodicamente utilizando a forma 



 

 

indicada nos itens 6.6.8 e 6.6.9, e aplicar tais encargos na composição do Preço de Venda (PV), 
resultando na sua alteração. 
 
Os valores e percentuais calculados nos itens 6.6.8 e 6.6.9 foram obtidos com base na realidade da 
maioria dos escritórios de Arquitetura e Urbanismo, organizados na forma de Sociedades por Cotas de 
Responsabilidade Limitada e tributados com base no Lucro Presumido, podendo variar de acordo 
com as especificidades de cada escritório e podendo ser alterados para mais ou para menos com 
vistas a ajustar o Preço de Venda do Projeto ou Serviço (PV) à cada realidade específica. 

  



ÂMBITO URBANISMO
GRUPOS DE SERVIÇOS: (09) PLANEJAMENTO URBANO

(10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO
(11) PLANOS DIRETORES

(12) PLANEJAMENTO REGIONAL

(13) MEIO AMBIENTE

VARIÁVEIS ADOTADAS:
Ano- mês do orçamento: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB-R-8-N: 721,06

(R$) % do CUB LD PN EV EP AP PL PB(1) PE CO CP AS AE AB

(09) PLANEJAMENTO URBANO

16.1 Projeto de Planejamento Urbano ha 100,00% 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

16.2 Levantamento  ou Inventário Urbano ha 30,00% 100%

16.3 Parcelamento do solo ou loteamento ha 70,00% 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

16.4 Desmembramento ou Remembramento ha 17,00% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 15% 10% 10% 5% 5% 5%

16.5 Projetos de intervenção no espaço urbano 
(espaços públicos, praças, parques e similares) 

ha 150,00% 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5%

16.6 Projeto gráfico (imagens virtuais) imagem 800,00 110,95% 5% 20% 75%

(10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO

17.1 Projeto de movimentação de terra, drenagem e
pavimentação

ha 30,00% 5% 20% 20% 20% 35% 10% 10% 5% 5% 5%

17.2 Projeto de rede de tratamento e abastecimento
d´água

ha 20,00% 5% 20% 20% 20% 35% 10% 10% 5% 5% 5%

17.3 Projeto de rede de coleta e tratamento de esgotos ha 20,00% 5% 20% 20% 20% 35% 10% 10% 5% 5% 5%

17.4 Projeto de tratamento e destinação dos resíduos
sólidos

ha 15,00% 5% 20% 20% 20% 35% 10% 10% 5% 5% 5%

17.5 Projeto de comunicação visual urbanístico imagem 800,00 110,95% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

17.6 Projeto de rede de iluminação pública ha 20,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

17.7 Projeto de rede de energia elétrica ha 30,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

17.8 Projeto de rede de comunicações (telefone, 
internet, tv)

ha 20,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

 -LD: Levantamento de dados; -PN: Programa de necessidades; -EV:Estudo de viabilidade técnico-legal; -EP:Estudo preliminar; -AP: Anteprojeto; -PL: Projeto legal; -PB:Projeto básico; -PE: Projeto para execução;-SERVIÇOS ADICIONAIS: -CO: Coordenação 
gerenciamento projetos; -CP: Compatibilização de projetos; -AS: Assessoria para aprovação de projeto; -AE: Assistência à execução da obra; -AB: As built" (desenho conforme construído).

ETAPAS OPCIONAISITEM DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 
PROPORCIO
NAL AO 
PROJ. 

URBANISMO

ETAPAS A DESENVOLVERVALOR UNITÁRIOMODALIDA
DE DE 

REMUNERAÇ
ÃO



(R$) % do CUB LD PN EV EP AP PL PB(1) PE CO CP AS AE AB

 -LD: Levantamento de dados; -PN: Programa de necessidades; -EV:Estudo de viabilidade técnico-legal; -EP:Estudo preliminar; -AP: Anteprojeto; -PL: Projeto legal; -PB:Projeto básico; -PE: Projeto para execução;-SERVIÇOS ADICIONAIS: -CO: Coordenação 
gerenciamento projetos; -CP: Compatibilização de projetos; -AS: Assessoria para aprovação de projeto; -AE: Assistência à execução da obra; -AB: As built" (desenho conforme construído).

ETAPAS OPCIONAISITEM DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR 
PROPORCIO
NAL AO 
PROJ. 

URBANISMO

ETAPAS A DESENVOLVERVALOR UNITÁRIOMODALIDA
DE DE 

REMUNERAÇ
ÃO

17.9 Caderno de Especificações ha 5,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

17.10 Memorial Descritivo ha 5,00% 5% 20% 20% 55% 10% 10% 5% 5% 5%

17.11 Orçamento Sintético ha 10,00% 15% 85% 10% 10%

17.12 Orçamento Analítico ha 15,00% 15% 85% 10% 10%

17.13 Cronograma de Obra ha 15,00% 15% 85% 10% 10%

17.14 Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira de
Projeto de Urbanismo

ha 20,00% 15% 85% 10% 10% 5% 5% 5%

(11) PLANOS DIRETORES

18.1 Planos Diretores Municipais pop/km2 2 100,00% 10% 10% 20% 30% 30% 10% 10% 5%

18.2 Levantamento  ou Inventário Urbano pop/km2 2 10,00% 100%

18.3 Legislação Urbana Municipal pop/km2 2 15,00% 5% 15% 20% 60%

18.4 Plano Diretor de Mobilidade e Transporte pop/km2 1 15,00% 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5%

18.5 Plano de Saneamento Básico Ambiental pop/km2 1 15,00% 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5%

18.6 Plano de Manejo Ambiental pop/km2 1 15,00% 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5%

18.7 Plano Diretor de Operação Urbana Consorciada pop/km2 1 40,00% 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5%

18.8 Plano Local de Habitação de Interesse Social pop/km2 1 20,00% 5% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 5%

18.9 Seleção de Projetos Estruturantes 1

18.10 Termo de Referência de Projetos Estruturantes 1

(12) PLANEJAMENTO REGIONAL

19.1 Plano de Desenvolvimento Regional 10% 10% 20% 20% 40%

(13) MEIO AMBIENTE

20.1 Zoneamento Geoambiental 100%

20.2 Diagnóstico Ambiental 100%

20.3 Relatório Ambiental Simplificado- RAS 20% 20% 30% 30%

20.4 Estudo de Viabilidade Ambiental- EVA 20% 20% 30% 30%

20.5 Estudo de Impacto Ambiental- Relatório de 
Impacto de Meio Ambiente- EIA- RIMA

20% 20% 30% 30%

20.6 Plano de Monitoramento Ambiental 20% 20% 30% 30%

20.7 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas- PRAD 20% 20% 30% 30%



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (09) PLANEJAMENTO URBANO

16.1

16.1.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

16.1.2 DEFINIÇÕES

16.1.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 Até 20.000 2,00 2400,041% 17.305,736 34.611,47   

2 40.000 4,00 1560,027% 11.248,728 44.994,91   

3 80.000 8,00 1014,017% 7.311,673 58.493,39   

4 160.000 16,00 659,111% 4.752,588 76.041,40   

5 320.000 32,00 428,422% 3.089,182 98.853,82   

6 640.000 64,00 278,475% 2.007,968 128.509,97 

7 1.280.000 128,00 181,008% 1.305,179 167.062,96 

8 2.560.000 256,00 117,655% 848,367 217.181,85 

9 5.120.000 512,00 76,476% 551,438 282.336,40 

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 49,709% 358,435 367.037,33 

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 181,01% 1.305,18 167.062,96

a2= 256,00 fp2= 117,66% 848,37 217.181,85

am= 176,64 fpm= 156,93% 1.131,59 199.884,15

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(a2-a1))

16.1.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00% 9.994,21     

2 PN 5,0% 10,00% 9.994,21     

3 EV 5,0% 15,00% 9.994,21     

4 EP 15,0% 30,00% 29.982,62   

5 AP 20,0% 50,00% 39.976,83   

ÁREA DE INTERVENÇÃO DO 
PROJETO (a)

Plano Diretor do município destinatário do projeto

O planejamento urbano é o processo de criação e desenvolvimento de 
programas que buscam melhorar ou revitalizar certos aspectos (como 
qualidade de vida da população) dentro de uma dada área urbana (como 
cidades ou vilas); ou do planejamento de uma nova área urbana em uma 
dada região, tendo como objetivo propiciar aos habitantes a melhor 
qualidade de vida possível. O planejamento urbano, segundo um ponto de 
vista contemporâneo (e, em certa medida, pós-moderno), tanto enquanto 
disciplina acadêmica quanto como método de atuação no ambiente 
urbano, lida basicamente com os processos de produção, estruturação e 
apropriação do espaço urbano. A interpretação destes processos, assim 
como o grau de alteração de seu encadeamento, varia de acordo com a 
posição a ser tomada no processo de planejamento e principalmente com o 
poder de atuação do órgão planejador.

ABNT NBR 9050-2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos.

ABNT NBR 6505:1994 - Índices urbanísticos

m2

ABNT NBR 9283:1986 - Mobiliário Urbano - Classificação

PROJETOS DE PLANEJAMENTO URBANO

Descrição

Estudo de viabilidade técnico-legal:

Levantamento de dados:

ABNT NBR 9284:1986 - Equipamento urbano - Classificação

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Abrev.

ITEM

Programa de necessidades:

Etapa/ 
serviço 
nr.

Valor proporcional:

Estudo preliminar:
Anteprojeto:

APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)



6 PL 20,0% 70,00% 39.976,83   

7 PB 20,0% 90,00% 39.976,83   

8 PE 10,0% 100,00% 19.988,42   

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
9 CO 10,0% 10,00% 19.988,42   

10 CP 10,0% 20,00% 19.988,42   

11 AS 5,0% 25,00% 9.994,21     

12 AE 5,0% 30,00% 9.994,21     

13 AB 5,0% 35,00% 9.994,21     

Total (etapas adicionais): 35,000%

16.1.5 PRODUTOS FINAIS

16.1.5.1 48 5,0000% 56,58 9.994,21

16.1.5.1.1
a)
b)
c)

d)

e)
16.1.5.1.2

a)

b)
1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Informações sobre o terreno:

.   Documentos cadastrais (projetos de 
alinhamento e loteamento, levantamentos 
aerofotogramétricos e outros).

. Sondagens de reconhecimento do solo, 
apresentadas de acordo com as Normas 
Brasileiras da ABNT-NBR 6484/80, segundo as 
diretrizes para sondagens da Associação 
Brasileira de Mecânica dos Solos.

Objetivo

Projeto básico: Opcional (1)

Informações de referência a utilizar:

Levantamento de um conjunto de 
informações e dados, objetivando 
caracterizar perfeitamente o objeto, o 
escopo do contrato, o projeto e o conjunto 
de restrições.

Restrições de uso estabelecidas pelo 
patrimônio histórico, artístico e 
arqueológico, conforme legislação 
específica;

Levantamento de dados (LD)

Zoneamento geoambiental com 
delimitação das áreas ambientalmente 

Assessoria para aprovação de projeto:
Assistência à execução da obra:

Compatibilização com outros projetos:

.   Escritura(s) atualizada(s), impostos e 
registros de imóveis.

. Levantamento arquitetônico detalhado, 
em escala adequada, de construções 
porventura existentes no terreno a serem 
mantidas, ou quando solicitado.

. Dados sobre drenagem, visando subsidiar a 
concepção estrutural e o projeto de 
fundações da obra.

Restrições de uso estabelecidas pelo 
Patrimônio da União, conforme legislação 
específica;

Projeto para execução:

"As built" (desenho conforme construído):

 -Informações:

 - diferença ou alterações ocorridas após o 
levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP) (movimentos de terra, construções 
clandestinas, rios, córregos, vias públicas, 
perfis, pavimentações, calçadas, guias, 
sarjetas, torres de transmissão de alta-tensão 
e postes);

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Projeto legal:

outras.
Informações técnicas a produzir:

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);



1 0,1042% 1,18 208,21

c)
1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

d)

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

0,0000% 0,00 0,00

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

e)

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

1 0,1042% 1,18 208,21

5 0,5208% 5,89 1.041,06

f)

16.1.5.1.3
a) 10 1,0417% 11,79 2.082,13

b) 5 0,5208% 5,89 1.041,06

c) 2 0,2083% 2,36 416,43

d) 2 0,2083% 2,36 416,43

Padrões urbanísticos e arquitetônicos.

Exigências relativas a tipos específicos de 
edificação.

Visuais.

.   Modalidade de construção da execução 
da obra.

.   Seleção e escolha dos responsáveis pelos 
serviços, consultorias especializadas e 
projetos complementares.

Documentos técnicos a apresentar:
desenhos (cadastrais da vizinhança, do 
terreno e das edificações existentes): 
plantas, cortes e elevações (escalas 
existentes ou convenientes);

texto: relatório;
fotografias: preferencialmente coloridas, 
com indicação esquemática dos pontos de 
vista e com textos explicativos;

outros meios de representação.

.   Materiais.

Recursos técnicos disponíveis e/ou 
desejáveis:

Proximidade de equipamentos urbanos.

-   ministérios da Marinha, Aeronáutica e 
Saúde

.   Mão-de-obra (qualificação).

Alinhamentos, recuos e afastamentos.

Outras exigências arquitetônicas a serem 
especificadas:
- serviços públicos, companhias 
concessionárias (transporte coletivo), água 
potável, esgotos sanitários, escoamento de 
águas pluviais, energia elétrica em alta ou 
baixa tensão, iluminação pública, gás 
combustível, coleta de lixo e pavimentação;

.   Sistemas construtivos.

Levantamento da legislação arquitetônica 
e urbanística (municipal, estadual, federal e 
concessionárias):

Restrições de uso.
Taxas de ocupação e coeficientes de 
aproveitamento.

-   serviços de trânsito

Infra-estrutura disponível.

Fotos do terreno e seu entorno.

outras informações relevantes.

Tendências de desenvolvimento para a 
área.

.   Dados geoclimáticos e ambientais locais, 
quando necessários, tais como: 
temperatura, pluviosidade, insolação, 
regime de ventos/ marés, níveis de poluição 
(sonora, do ar, do solo, da água, etc.)

-   órgãos de proteção ao meio ambiente, 
património histórico

Condições de tráfego e estacionamento.

Uso e ocupação do solo do entorno.

Gabaritos.

Informações sobre o entorno:



16.1.5.2 29 5,0000% 56,58 9.994,21

16.1.5.2.1
a)
b)

16.1.5.2.2
a)

1 0,1724% 1,95 344,63

1 0,1724% 1,95 344,63

1 0,1724% 1,95 344,63

1 0,1724% 1,95 344,63

b) 2 0,3448% 3,90 689,26

c) 1 0,1724% 1,95 344,63

d) 2 0,3448% 3,90 689,26

16.1.5.2.3
a) 10 1,7241% 19,51 3.446,28

b) 5 0,8621% 9,76 1.723,14

c) 5 0,8621% 9,76 1.723,14

16.1.5.3 2 5,0000% 56,58 9.994,21

16.1.5.3.1
a)

b)

c)

16.1.5.3.2
a)
b)

c)
16.1.5.3.3

a) 1 2,5000% 28,29 4.997,10

b) 1 2,5000% 28,29 4.997,10

c)

16.1.5.4 35 15,0000% 169,74 29.982,62

16.1.5.4.1
a)
b)

c)

d)
e)
f)

16.1.5.4.2

 -Prazos e recursos disponíveis para o projeto 
e para a obra.

Informações técnicas a produzir:
Definições preliminares:
 -Objetivos do cliente e da obra.

Estudo de viabilidade (EV)

estudo de viabilidade(EV);

planilha: relação projeto 
urbano/usuários/atividades/equipamentos/
mobiliário, incluindo características, 
exigências, dimensões e quantidades.

Informações de referência a utilizar:
levantamento de dados para arquitetura 
(LV-ARQ);

programa de necessidades para arquitetura 
(PN-ARQ);

Documentos técnicos a apresentar:
desenhos: esquemas gráficos, diagramas e 
histogramas (escalas: convenientes);

 -Padrões de construção e acabamento 
pretendidos.

texto: memorial (de recomendações gerais);

as necessárias à concepção urbanística;
características funcionais ou das atividades 
previstas (ocupação, capacidade, 
movimentos, fluxos e períodos);

características, dimensões e serviços dos 
equipamentos e mobiliário urbano a ser 
utilizado; exigências ambientais, níveis de 
desempenho; instalações especiais 
(elétricas, mecânicas, hidráulicas e 
sanitárias).

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

Programa de necessidades (PN)
Informações de referência a utilizar:

soluções alternativas (físicas e jurídico-
legais);

levantamento de dados obtidos pelas 
demais atividades técnicas.

metodologia empregada;

conclusões e recomendações.

levantamento de dados;
outras informações.

Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:
desenhos: organograma funcional e 
esquemas básicos (escalas convenientes);

 -Normas de apresentação gráfica do 
cliente/contratante.

texto: relatório;
outros meios de representação.

Estudo preliminar (EP)

programas de necessidades obtidos pelas 
demais atividades técnicas (se necessário);

Informações técnicas a produzir:

Informações de referência a utilizar: 
programa de necessidade (PN);

levantamento de dados ;

outras informações.



a) 2 0,8571% 9,70 1.713,29

b) 2 0,8571% 9,70 1.713,29

c) 1 0,4286% 4,85 856,65

16.1.5.4.3
a)

5 2,1429% 24,25 4.283,23

10 4,2857% 48,50 8.566,46

5 2,1429% 24,25 4.283,23

b) 5 2,1429% 24,25 4.283,23

c) 5 2,1429% 24,25 4.283,23

d)  (1)
e)  (1)

f)  (1)

16.1.5.5 20 20,0000% 226,32 39.976,83

16.1.5.5.1
a)

b)

c)  (1)
d)  (1)

e)
16.1.5.5.2 1 1,0000% 11,32 1.998,84

16.1.5.5.3
a)

3 3,0000% 33,95 5.996,52

3 3,0000% 33,95 5.996,52

3 3,0000% 33,95 5.996,52

5 3,3333% 37,72 6.662,81

b)
5 5,0000% 56,58 9.994,21

16.1.5.6 30 20,0000% 226,32 39.976,83

16.1.5.6.1
a)
b)

c)

d)
e)

16.1.5.6.2 1 0,6667% 7,54 1.332,56

Informações de referência a utilizar:

desenhos:
- planta geral de implantação;

estudo preliminar de planejamento urbano 
(EP);

fotografias, dispositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquete).

- cortes (longitudinais e transversais);
- detalhes construtivos (quando necessário);

texto: memorial justificativo (opcional);
perspectivas (opcionais)(parciais ou gerais);

sucintas e suficientes para a caracterização 
geral da concepção adotada, incluindo 
indicações das funções, dos usos, das 
formas, das dimensões, das localizações dos 
equipamentos urbanos, bem como de 
quaisquer outras exigências prescritas ou de 
desempenho;

sucintas e suficientes para a caracterização 
específica dos elementos construtivos e dos 
seus componentes principais, incluindo 
indicações das tecnologias recomendadas;

relativas a soluções alternativas gerais e 
especiais, suas vantagens e desvantagens, 
de modo a facilitar a seleção subseqüente.

Documentos técnicos a apresentar:

maquetes (opcionais);

desenhos:

levantamento topográfico e cadastral ;

estudos preliminares produzidos por outras 
ativi-dades técnicas (se necessário);

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

Anteprojeto (AP)

 - memorial descritivo;

soldagens de simples reconhecimento do 
solo ;

outras informações.
Informações técnicas a produzir: 
informações técnicas relativas à edificação Documentos técnicos a apresentar:

- planta de terraplenagem;
- cortes de terraplenagem;

- planta geral de implantação;

Informações de referência a utilizar:
anteprojeto (AP);

legislação municipal, estadual e federal 
pertinentes (leis, decretos, portarias e 

 - detalhes (de elementos e componentes 
construtivos);

Projeto legal (PL)

texto:

anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas (se necessário);

normas técnicas (INMETRO e ABNT).

Informações técnicas a produzir: 
informações necessárias e suficientes ao 



16.1.5.6.3 1 0,6667% 7,54 1.332,56

a)
2 1,3333% 15,09 2.665,12

3 2,0000% 22,63 3.997,68

3 2,0000% 22,63 3.997,68

10 6,6667% 75,44 13.325,61

5 3,3333% 37,72 6.662,81

b)
5 3,3333% 37,72 6.662,81

16.1.5.7 74 20,0000% (1) 226,32 39.976,83

16.1.5.7.1
a)
b)

c)
16.1.5.7.2

a) 1 0,2703% 3,06 540,23

b)
16.1.5.7.3

a)
2 0,5405% 6,12 1.080,45

3 0,8108% 9,18 1.620,68

3 0,8108% 9,18 1.620,68

20 5,4054% 61,17 10.804,55

10 2,7027% 30,58 5.402,27

10 2,7027% 30,58 5.402,27

b)
5 1,3514% 15,29 2.701,14

5 1,3514% 15,29 2.701,14

5 1,3514% 15,29 2.701,14

c) 10 2,7027% 30,58 5.402,27

d)  (1)
e)  (1)

f)  (1)

16.1.5.8 88 10,0000% 113,16 19.988,42

16.1.5.8.1
a)
b)
c)

16.1.5.8.2
a)

2 0,2273% 2,57 454,28

3 0,3409% 3,86 681,42

3 0,3409% 3,86 681,42

20 2,2727% 25,72 4.542,82

10 1,1364% 12,86 2.271,41

10 1,1364% 12,86 2.271,41

- planta de terraplenagem;
- planta geral de implantação;

- cortes de terraplenagem;

anteprojeto (AP);
Informações de referência a utilizar:

anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas;

Informações técnicas a produzir:
as relativas à todos os elementos do projeto, 
seus componentes construtivos e materiais 

- cortes (longitudinais e transversais);

 (1) Como o Projeto básico (PB) é opcional, 
caso o mesmo não seja realizado o seu valor 
proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

outras informações.

outras informações.

 - memorial descritivo dos elementos do 
projeto, das instalações complementares, 
dos componentes construtivos e dos 
materiais de construção;

 - detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos do projeto e de 

Informações de referência a utilizar:

 - memorial descritivo do projeto;

 - memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

anteprojeto ou projeto básico de 
arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 

Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:
- planta geral de implantação;

as exigências de detalhamento devem 
depender da complexidade funcional ou 

- planta de terraplenagem;
- cortes de terraplenagem;

textos:

fotografias, diapositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

perspectivas (opcionais) (parciais ou gerais);

maquetes (opcionais);

- planta de terraplenagem;

 - detalhes (de elementos e componentes 
construtivos);texto:

Projeto básico (PB) (opcional)

Documentos técnicos a apresentar: 
desenhos e textos exigidos em leis, decretos, desenhos:

 - memorial descritivo do empreendimento, 
dos componentes construtivos e dos 
materiais de construção.

 - plantas, cortes e elevações de setores e 
elementos específicos;

- cortes (longitudinais e transversais);

 - planta baixa dos setores com detalhes 
geométricos para locação;

 - planta dos setores;
- cortes (longitudinais e transversais);

Projeto para execução (PE)

- planta geral de implantação;
desenhos:

anteprojetos ou projetos básicos produzidos 
por outras atividades técnicas;

- cortes de terraplenagem;

Documentos técnicos a apresentar:



10 1,1364% 12,86 2.271,41

10 1,1364% 12,86 2.271,41

b)
5 0,5682% 6,43 1.135,71

5 0,5682% 6,43 1.135,71

c) 10 1,1364% 12,86 2.271,41

d)  (1)
e)  (1)

f)  (1)

Total (etapas normais) 100,0000% 1.131,59 199.884,15

 -Outros serviços adicionais:

16.1.5.9 10,000%

a)
b) textos:

16.1.5.10 10,000%

a)
b) textos:

16.1.5.11 5,000%

a)
b) textos:

16.1.5.12 5,000%

a)
b) textos:

16.1.5.13 5,000%

a)
b) textos:

Total (etapas adicionais): 35,000%

16.1.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00% 39.976,83   

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00% 7.995,37     

Descrição

desenhos:

Informações técnicas a produzir:

Compatibilização de projetos (CP)

Documentos técnicos a apresentar:

Etapa/ 
serviço 
nr.

Abrev.

Informações técnicas a produzir:

Informações de referência a utilizar:

desenhos:

Documentos técnicos a apresentar:

desenhos:

Forma de pagamento:

Documentos técnicos a apresentar:

Assistência à execução da obra (AE)
Informações de referência a utilizar:

"As built" (desenho conf.construído) (AB)

Assessoria p/ aprovação de projeto (AS)
Informações de referência a utilizar:
Informações técnicas a produzir:

desenhos:

desenhos:

 - memorial descritivo dos elementos do 
projeto, dos componentes construtivos e 
dos materiais de construção;

 - determinação dos indicadores urbanos de 
ocupação do solo a serem adotados no 
planejamento urbano;

textos:

 - memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

perspectivas (opcionais) (parciais ou gerais);

maquetes (opcionais);

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquetes).

 - detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos do projeto e de 
seus componentes construtivos;

fotografias, microfilmes e montagens 
(opcionais);

Coordenação e gerenciamento de projetos 
complementares (CO)Informações de referência a utilizar:
Informações técnicas a produzir:

Documentos técnicos a apresentar:
Informações técnicas a produzir:

Informações de referência a utilizar:

Documentos técnicos a apresentar:



3 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00% 7.995,37     

4 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 32,00% 7.995,37     

5 EP Estudo preliminar: 12,00% 44,00% 23.986,10   

6 AP Anteprojeto: 16,00% 60,00% 31.981,46   

7 PL Projeto legal: 16,00% 76,00% 31.981,46   

8 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 92,00% 31.981,46   

9 PE Projeto para execução: 8,00% 100,00% 15.990,73   

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais (50% no início e 50% no término dos serviços)

10 CO 10,00% 10,00% 19.988,42   

11 CP 10,00% 20,00% 19.988,42   

12 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00% 9.994,21     

13 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00% 9.994,21     

14 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00% 9.994,21     

Total (etapas adicionais): 35,000%

Compatibilização com outros projetos:
Coordenação e gerenciamento do projeto:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (09) PLANEJAMENTO URBANO

16.2

16.2.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
(Texto não concluído)

16.2.2 DEFINIÇÕES

16.2.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/ha)

TOTAL (R$)

1 Até 20.000 2,00 720,012% 5.191,721 10.383,44      

2 40.000 4,00 468,008% 3.374,618 13.498,47      

3 80.000 8,00 304,205% 2.193,502 17.548,02      

4 160.000 16,00 197,733% 1.425,776 22.812,42      

5 320.000 32,00 128,527% 926,755 29.656,15      

6 640.000 64,00 83,542% 602,390 38.552,99      

7 1.280.000 128,00 54,303% 391,554 50.118,89      

8 2.560.000 256,00 35,297% 254,510 65.154,55      

9 5.120.000 512,00 22,943% 165,431 84.700,92      

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 14,913% 107,530 110.111,20    

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:

Faixa Área (ha) Índice fp - % 
sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/ha)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 54,30% 391,55 50.118,89

a2= 256,00 fp2= 35,30% 254,51 65.154,55

am= 176,64 fpm= 47,08% 339,48 59.965,25

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

16.2.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula

do
1 LD 100,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

16.2.5 PRODUTOS FINAIS
Item Peso do 

serviço na 
etapa

Valor (%) 
por 

etapa/ 
serviço

Observaç
ões:

UNITÁRIO 
(R$/ha)

TOTAL (R$)

16.2.5.1 50 100,0000% 339,48 59.965,25

16.2.5.1.1
a)

b)

c)

d)

ITEM

Valor proporcional:DescriçãoEtapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

Descrição da etapa/ serviço:

Levantamento de dados (LD)

Zoneamento geoambiental com 
delimitação das áreas ambientalmente Restrições de uso estabelecidas pelo 
patrimônio histórico, artístico e 

Levantamentos Urbano é um trabalho que se destina a registrar, analisar e 
interpretar o meio urbano, visando sua caracterização e classificação, bem 
como o seu mapeamento. Os levantamentos urbanos servem de base para 
a determinação do potencial de uso dos espaços urbanos.

ÁREA (a)

m2

Informações de referência a utilizar:

Restrições de uso estabelecidas pelo 
Patrimônio da União, conforme legislação 

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

Levantamento de dados:

LEVANTAMENTO OU INVENTÁRIO URBANO



e)

16.2.5.1.2
a)

b)

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

1 2,0000% 6,79 1.199,30

c)

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

d)

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

Padrões urbanísticos e arquitetônicos.

Levantamento de um conjunto de 
informações e dados, objetivando 
caracterizar perfeitamente o objeto, o 
escopo do contrato, o projeto e o conjunto 
de restrições.

. Levantamento arquitetônico detalhado, 
em escala adequada, de construções 
porventura existentes no terreno a serem 
mantidas, ou quando solicitado.

. Dados sobre drenagem, visando subsidiar 
a concepção estrutural e o projeto de 
fundações da obra.

.   Dados geoclimáticos e ambientais locais, 
quando necessários, tais como: 
temperatura, pluviosidade, insolação, 
regime de ventos/ marés, níveis de poluição 
(sonora, do ar, do solo, da água, etc.)

.   Restrições específicas do loteamento.

 - diferença ou alterações ocorridas após o 
levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP) (movimentos de terra, construções 
clandestinas, rios, córregos, vias públicas, 
perfis, pavimentações, calçadas, guias, 
sarjetas, torres de transmissão de alta-
tensão e postes);

. Sondagens de reconhecimento do solo, 
apresentadas de acordo com as Normas 
Brasileiras da ABNT-NBR 6484/80, segundo as 
diretrizes para sondagens da Associação 
Brasileira de Mecânica dos Solos.

Informações técnicas a produzir:

outras.

.   Escritura(s) atualizada(s), impostos e 
registros de imóveis.

.   Documentos cadastrais (projetos de 
alinhamento e loteamento, levantamentos 
aerofotogramétricos e outros).

 -Informações:

Informações sobre o terreno:

Objetivo

Condições de tráfego e estacionamento.

Levantamento da legislação arquitetônica 
e urbanística (municipal, estadual, federal e 
concessionárias):

Informações sobre o entorno:

Infra-estrutura disponível.

Tendências de desenvolvimento para a 
área.

Proximidade de equipamentos urbanos.

Fotos do terreno e seu entorno.

Visuais.

Uso e ocupação do solo do entorno.

Restrições de uso.

Gabaritos.

Alinhamentos, recuos e afastamentos.

Taxas de ocupação e coeficientes de 
aproveitamento.



1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

0,0000% 0,00 0,00

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

e)

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

1 2,0000% 6,79 1.199,30

5 10,0000% 33,95 5.996,52

f)

16.2.5.1.3
a) 10 20,0000% 67,90 11.993,05

b) 5 10,0000% 33,95 5.996,52

c) 2 4,0000% 13,58 2.398,61

d) 2 4,0000% 13,58 2.398,61

16.2.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 80,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

Descrição

Áreas de.estacionamento coberto ou 
descoberto.

Exigências relativas a tipos específicos de 
edificação.

.   Materiais.

desenhos (cadastrais da vizinhança, do 
terreno e das edificações existentes): 
plantas, cortes e elevações (escalas 
existentes ou convenientes);

outras informações relevantes.

Documentos técnicos a apresentar:

.   Modalidade de construção da execução 
da obra.

.   Seleção e escolha dos responsáveis pelos 
serviços, consultorias especializadas e 
projetos complementares.

Outras exigências arquitetônicas a serem 
especificadas:

-   órgãos de proteção ao meio ambiente, 
património histórico

- serviços públicos, companhias 
concessionárias (transporte coletivo), água 
potável, esgotos sanitários, escoamento de 
águas pluviais, energia elétrica em alta ou 
baixa tensão, iluminação pública, gás 
combustível, coleta de lixo e 
pavimentação;

.   Sistemas construtivos.

-   ministérios da Marinha, Aeronáutica e 
Saúde

Recursos técnicos disponíveis e/ou 
desejáveis:.   Mão-de-obra (qualificação).

Forma de pagamento:Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

texto: relatório;

fotografias: preferencialmente coloridas, 
com indicação esquemática dos pontos de 
vista e com textos explicativos;

outros meios de representação.

-   serviços de trânsito



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (09) PLANEJAMENTO URBANO

16.3

16.3.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

16.3.2 DEFINIÇÕES

16.3.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 1680,029% 12.114,015 24.228,03     

2 40.000 4,00 1092,019% 7.874,110 31.496,44     

3 80.000 8,00 709,812% 5.118,171 40.945,37     

4 160.000 16,00 461,378% 3.326,811 53.228,98     

5 320.000 32,00 299,896% 2.162,427 69.197,68     

6 640.000 64,00 194,932% 1.405,578 89.956,98     

7 1.280.000 128,00 126,706% 913,626 116.944,07   

8 2.560.000 256,00 82,359% 593,857 152.027,29   

9 5.120.000 512,00 53,533% 386,007 197.635,48   

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 34,797% 250,904 256.926,13   

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 126,71% 913,63 116.944,07

a2= 256,00 fp2= 82,36% 593,86 152.027,29

am= 176,64 fpm= 109,85% 792,11 139.918,91

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

16.3.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%
2 PN 5,0% 10,00%
3 EV 5,0% 15,00%
4 EP 15,0% 30,00%
5 AP 20,0% 50,00%
6 PL 20,0% 70,00%
7 PB 20,0% 90,00%
8 PE 10,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

Anteprojeto:

Resolução Nº 303, de 20 de março de 2002 - Dispõe sobre parâmetros, 
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.

Levantamento de dados:

Estudo preliminar:

Programa de necessidades:

PARCELAMENTO DO SOLO OU LOTEAMENTO

Parcelamento do solo urbano é a divisão da terra em unidades juridicamente 
independentes, com vistas à edificação, podendo ser realizado na forma de 
loteamento, desmembramento e fracionamento, sempre mediante 
aprovação municipal.

ABNT NBR 14653-2:2004 - Avaliação de bens - Parte 2: Imóveis urbanos

Lei nº6.766, de 19 de dezembro de 1979 - Dispõe sobre o Parcelamento do 
Solo Urbano e dá outras Providências.

Estudo de viabilidade técnico-legal:

Descrição

ITEM

Abrev.

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Plano Diretor do município destinatáio do projeto

APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

m2

Valor proporcional:

ÁREA (a)

Etapa/ 
serviço 

nr.

Projeto legal:
Projeto básico: Opcional (1)
Projeto para execução:



Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
9 CO 10,0% 10,00%

10 CP 10,0% 20,00%
11 AS 5,0% 25,00%
12 AE 5,0% 30,00%
13 AB 5,0% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

16.3.5 PRODUTOS FINAIS
Item Peso do 

serviço na 
etapa

Valor (%) 
por 

etapa/ 
serviço

Observaç
ões:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

16.3.5.1 50 5,0000% 39,61 6.995,95

16.3.5.1.1
a)

b)

c)

d)

e)
16.3.5.1.2

a)

b)
1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

 (1)

 (1)

 (1)

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

Assistência à execução da obra:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Compatibilização com outros projetos:
Assessoria para aprovação de projeto:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Informações de referência a utilizar:

Informações técnicas a produzir:
outras.

"As built" (desenho conforme construído):

Descrição da etapa/ serviço:

Levantamento de dados (LD)

Zoneamento geoambiental com 
delimitação das áreas ambientalmente 
protegidas;

Restrições de uso estabelecidas pelo 
patrimônio histórico, artístico e 
arqueológico, conforme legislação 
específica;

Restrições de uso estabelecidas pelo 
Patrimônio da União, conforme legislação 
específica;

. Sondagens de reconhecimento do solo, 
apresentadas de acordo com as Normas 
Brasileiras da ABNT-NBR 6484/80, segundo as 
diretrizes para sondagens da Associação 
Brasileira de Mecânica dos Solos.

.   Escritura(s) atualizada(s), impostos e 
registros de imóveis.

.   Documentos cadastrais (projetos de 
alinhamento e loteamento, levantamentos 
aerofotogramétricos e outros).

Levantamento de um conjunto de 
informações e dados, objetivando 
caracterizar perfeitamente o objeto, o 
escopo do contrato, o projeto e o conjunto 
de restrições.

 -Informações:

Objetivo

Informações sobre o terreno:

.   Restrições específicas do loteamento.
 - diferença ou alterações ocorridas após o 
levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP) (movimentos de terra, construções 
clandestinas, rios, córregos, vias públicas, 
perfis, pavimentações, calçadas, guias, 
sarjetas, torres de transmissão de alta-tensão 
e postes);

. Levantamento arquitetônico detalhado, 
em escala adequada, de construções 
porventura existentes no terreno a serem 
mantidas, ou quando solicitado.



 (1)

1 0,1000% 0,79 139,92

c)
1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

d)

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

0,0000% 0,00 0,00

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

e)
1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

1 0,1000% 0,79 139,92

5 0,5000% 3,96 699,59

f)

16.3.5.1.3
a) 10 1,0000% 7,92 1.399,19

b) 5 0,5000% 3,96 699,59

Visuais.

Uso e ocupação do solo do entorno.
Padrões urbanísticos.

Condições de tráfego e estacionamento.

Informações sobre o entorno:

. Dados sobre drenagem, visando subsidiar a 
concepção estrutural e o projeto de 
fundações da obra.

.   Dados geoclimáticos e ambientais locais, 
quando necessários, tais como: 
temperatura, pluviosidade, insolação, 
regime de ventos/ marés, níveis de poluição 
(sonora, do ar, do solo, da água, etc.)

Levantamento da legislação arquitetônica 
e urbanística (municipal, estadual, federal e 
concessionárias):

Infra-estrutura disponível.
Tendências de desenvolvimento para a 
área.

.   Materiais.

-   serviços de trânsito

-   órgãos de proteção ao meio ambiente, 
património histórico

- serviços públicos, companhias 
concessionárias (transporte coletivo), água 
potável, esgotos sanitários, escoamento de 
águas pluviais, energia elétrica em alta ou 
baixa tensão, iluminação pública, gás 
combustível, coleta de lixo e pavimentação;

Restrições de uso.

.   Seleção e escolha dos responsáveis pelos 
serviços, consultorias especializadas e 
projetos complementares.

Gabaritos.
Alinhamentos, recuos e afastamentos.

Outras exigências arquitetônicas a serem 
especificadas:

desenhos (cadastrais da vizinhança, do 
terreno e das edificações existentes): 
plantas, cortes e elevações (escalas 
existentes ou convenientes);

outras informações relevantes.

Documentos técnicos a apresentar:

.   Sistemas construtivos.

Taxas de ocupação e coeficientes de 
aproveitamento.

Áreas de.estacionamento coberto ou 
descoberto.

Exigências relativas a tipos específicos de 
edificação.

Proximidade de equipamentos urbanos.
Fotos do terreno e seu entorno.

.   Modalidade de construção da execução 
da obra.

-   ministérios da Marinha, Aeronáutica e 
Saúde

Recursos técnicos disponíveis e/ou 
desejáveis:.   Mão-de-obra (qualificação).

texto: relatório;



c) 2 0,2000% 1,58 279,84

d) 2 0,2000% 1,58 279,84

16.3.5.2 29 5,0000% 39,61 6.995,95

16.3.5.2.1
a)

b)
16.3.5.2.2

a)
1 0,1724% 1,37 241,24

1 0,1724% 1,37 241,24

1 0,1724% 1,37 241,24

1 0,1724% 1,37 241,24

b) 2 0,3448% 2,73 482,48

c) 1 0,1724% 1,37 241,24

d) 2 0,3448% 2,73 482,48

16.3.5.2.3
a) 10 1,7241% 13,66 2.412,39

b) 5 0,8621% 6,83 1.206,20

c) 5 0,8621% 6,83 1.206,20

16.3.5.3 2 5,0000% 39,61 6.995,95

16.3.5.3.1
a)
b)

c)

16.3.5.3.2
a)
b)

c)
16.3.5.3.3

a) 1 2,5000% 19,80 3.497,97

b) 1 2,5000% 19,80 3.497,97

c)

 -Prazos e recursos disponíveis para o projeto 
e para a obra.

 -Padrões de construção e acabamento 
pretendidos.

Informações de referência a utilizar:
levantamento de dados para a loteamento 
(LV-ARQ);

Programa de necessidades (PN)

fotografias: preferencialmente coloridas, 
com indicação esquemática dos pontos de 
vista e com textos explicativos;

outros meios de representação.

 -Normas de apresentação gráfica do 
cliente/contratante.

as necessárias à concepção arquitetônica 
da edificação (ambiente construído ou 
artificial) e aos serviços de obra, como 
nome, número e dimensões (gabaritos, 
áreas úteis e construídas) dos ambientes, 
com distinção entre os ambientes a 
construir, a ampliar, a reduzir e a recuperar, 
características, exigências, número, idade e 
permanência dos usuários, em cada 
ambiente;

outras informações.
Informações técnicas a produzir:
Definições preliminares:
 -Objetivos do cliente e da obra.

texto: relatório;

características funcionais ou das atividades 
em cada ambiente (ocupação, 
capacidade, movimentos, fluxos e 
períodos);

características, dimensões e serviços dos 
equipamentos e mobiliário; exigências 
ambientais, níveis de desempenho; 
instalações especiais (elétricas, mecânicas, 
hidráulicas e sanitárias).

desenhos: organograma funcional e 
esquemas básicos (escalas convenientes);

texto: memorial (de recomendações gerais);

Documentos técnicos a apresentar:

planilha: relação ambientes/ usuários/ 
atividades/ equipamentos/ mobiliário, 
incluindo características, exigências, 
dimensões e quantidades.

levantamento de dados para loteamento 
(LV-ARQ);programa de necessidades para 
loteamento (PN-ARQ);

desenhos: esquemas gráficos, diagramas e 
histogramas (escalas: convenientes);

Estudo de viabilidade (EV)
Informações de referência a utilizar:

conclusões e recomendações.
Documentos técnicos a apresentar:

metodologia empregada;
soluções alternativas (físicas e jurídico-
legais);

levantamento de dados obtidos pelas 
demais atividades técnicas.

Informações técnicas a produzir:

outros meios de representação.



16.3.5.4 70 15,0000% 118,82 20.987,84

16.3.5.4.1
a)
b)

c)

d)

e)
f)

16.3.5.4.2
a) 2 0,4286% 3,39 599,65

b) 2 0,4286% 3,39 599,65

c) 1 0,2143% 1,70 299,83

16.3.5.4.3
a)

5 1,0714% 8,49 1.499,13

20 4,2857% 33,95 5.996,52

5 1,0714% 8,49 1.499,13

10 2,1429% 16,97 2.998,26

10 2,1429% 16,97 2.998,26

5 1,0714% 8,49 1.499,13

b) 5 1,0714% 8,49 1.499,13

c) 5 1,0714% 8,49 1.499,13

d)  (1)
e)  (1)

f)  (1)

16.3.5.5 20 20,0000% 158,42 27.983,78

16.3.5.5.1
a)
b)

c)  (1)
d)  (1)

e)
16.3.5.5.2 1 1,0000% 7,92 1.399,19

16.3.5.5.3
a)

3 3,0000% 23,76 4.197,57

3 3,0000% 23,76 4.197,57

3 3,0000% 23,76 4.197,57

programa de necessidade (PN);
programas de necessidades obtidos pelas 
demais atividades técnicas (se necessário);

Estudo preliminar (EP)
Informações de referência a utilizar: 

sucintas e suficientes para a caracterização 
específica dos elementos construtivos e dos 
seus componentes principais, incluindo 
indicações das tecnologias recomendadas;

relativas a soluções alternativas gerais e 
especiais, suas vantagens e desvantagens, 
de modo a facilitar a seleção subseqüente.

- planta da cobertura;
- cortes (longitudinais e transversais);

estudo de viabilidade(EV);
outras informações.
Informações técnicas a produzir:
sucintas e suficientes para a caracterização 
geral da concepção adotada, incluindo 
indicações das funções, dos usos, das 
formas, das dimensões, das localizações dos 
ambientes da edificação, bem como de 
quaisquer outras exigências prescritas ou de 
desempenho;

- planta geral de implantação;
- plantas dos pavimentos;

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquete).

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

levantamento de dados para loteamento 
(LV-ARQ);

- elevações (fachadas);
- detalhes construtivos (quando necessário);

Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:

Anteprojeto (AP)
Informações de referência a utilizar:

texto: memorial justificativo (opcional);
perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

maquetes (opcionais) (interior, exterior);
fotografias, diapositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

estudo preliminar de loteamento (EP);
estudos preliminares produzidos por outras 
ativi-dades técnicas (se necessário);

levantamento topográfico e cadastral ;
soldagens de simples reconhecimento do 
solo ;

outras informações.
Informações técnicas a produzir: 
informações técnicas relativas à edificação Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:
- planta geral de implantação;
- planta de terraplenagem;
- cortes de terraplenagem;



5 3,3333% 26,40 4.663,96

b)
5 5,0000% 39,61 6.995,95

16.3.5.6 30 20,0000% 158,42 27.983,78

16.3.5.6.1
a)
b)

c)

d)

e)

16.3.5.6.2 1 0,6667% 5,28 932,79

16.3.5.6.3 1 0,6667% 5,28 932,79

a)
2 1,3333% 10,56 1.865,59

3 2,0000% 15,84 2.798,38

3 2,0000% 15,84 2.798,38

10 6,6667% 52,81 9.327,93

5 3,3333% 26,40 4.663,96

b)
5 3,3333% 26,40 4.663,96

16.3.5.7 74 20,0000% (1) 158,42 27.983,78

16.3.5.7.1
a)
b)

c)
16.3.5.7.2

a) 1 0,2703% 2,14 378,16

b)

16.3.5.7.3
a)

2 0,5405% 4,28 756,32

3 0,8108% 6,42 1.134,48

3 0,8108% 6,42 1.134,48

20 5,4054% 42,82 7.563,18

10 2,7027% 21,41 3.781,59

10 2,7027% 21,41 3.781,59

b)
5 1,3514% 10,70 1.890,80

5 1,3514% 10,70 1.890,80

texto:
 - memorial descritivo;

Projeto legal (PL)

 - detalhes (de elementos e componentes 
construtivos);

Informações técnicas a produzir: 
informações necessárias e suficientes ao 

Informações de referência a utilizar:
anteprojeto (AP);
anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas (se necessário);

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

legislação municipal, estadual e federal 
pertinentes (leis, decretos, portarias e 
normas);

normas técnicas (INMETRO e ABNT).

Informações técnicas a produzir:
as relativas à todos os elementos do projeto, 
seus componentes construtivos e materiais 
de construção;

Documentos técnicos a apresentar: 
desenhos e textos exigidos em leis, decretos, desenhos:

Informações de referência a utilizar:
anteprojeto (AP);

- planta geral de implantação;
- planta de terraplenagem;
- cortes de terraplenagem;
- cortes (longitudinais e transversais);

anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas;

outras informações.

Projeto básico (PB) (opcional)
 (1) Caso seja opcionalmente realizado o 
projeto básico (PB), o mesmo terá o valor de 
40% e, consequentemente, o projeto para 
execução (PE) terá o valor de 10%.

 - detalhes (de elementos e componentes 
construtivos);

texto:
 - memorial descritivo do empreendimento, 
dos componentes construtivos e dos 
materiais de construção.

as exigências de detalhamento devem 
depender da complexidade funcional ou 
formal do projeto.

Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:
- planta geral de implantação;

- memorial descritivo da edificação;
 - memorial descritivo dos elementos do 
projeto, das instalações complementares, 
dos componentes construtivos e dos 
materiais de construção;

- planta de terraplenagem;
- cortes de terraplenagem;
 - planta dos setores;
- cortes (longitudinais e transversais);
 - detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos do projeto e de 
seus componentes construtivos;

textos:



5 1,3514% 10,70 1.890,80

c) 10 2,7027% 21,41 3.781,59

d)  (1)
e)  (1)

f)  (1)

16.3.5.8 78 10,0000% 79,21 13.991,89

16.3.5.8.1
a)

b)

c)
16.3.5.8.2

a)
2 0,2564% 2,03 358,77

3 0,3846% 3,05 538,15

3 0,3846% 3,05 538,15

20 2,5641% 20,31 3.587,66

10 1,2821% 10,16 1.793,83

10 1,2821% 10,16 1.793,83

10 1,2821% 10,16 1.793,83

b)
5 0,6410% 5,08 896,92

5 0,6410% 5,08 896,92

c) 10 1,2821% 10,16 1.793,83

d)  (1)
e)  (1)

f)  (1)

Total (etapas normais) 100,0000% 792,11 139.918,91

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:

16.3.5.9 10,000%

a)
b) textos:

16.3.5.10 10,000%

 - memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

perspectivas (opcionais) (parciais ou gerais);

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquetes).

- planta geral de implantação;

anteprojeto ou projeto básico de 
loteamento (AP-ARQ ou PB-ARQ );

anteprojetos ou projetos básicos produzidos 
por outras atividades técnicas;

maquetes (opcionais);
fotografias, diapositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

outras informações.
Documentos técnicos a apresentar:

Projeto para execução (PE)
Informações de referência a utilizar:

textos:

Informações de referência a utilizar:

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquetes).

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

 - memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

perspectivas (opcionais) (parciais ou gerais);

 - memorial descritivo dos elementos do 
projeto, dos componentes construtivos e 
dos materiais de construção;

- planta de terraplenagem;
- cortes de terraplenagem;

desenhos:

Informações técnicas a produzir:
Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:

Compatibilização de projetos (CP)

maquetes (opcionais);
fotografias, microfilmes e montagens 
(opcionais);

Coordenação e gerenciamento de projetos 
complementares (CO)

Documentos técnicos a apresentar:

Informações de referência a utilizar:
Informações técnicas a produzir:

 - planta baixa dos setores com detalhes 
geométricos para locação;

- cortes (longitudinais e transversais);
 - plantas, cortes e elevações de setores e 
elementos específicos;

 - detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos do projeto e de 
seus componentes construtivos;



a)
b) textos:

16.3.5.11 5,000%

a)
b) textos:

16.3.5.12 5,000%

a)
b) textos:

16.3.5.13 5,000%

a)
b) textos:

Total (etapas adicionais): 35,000%

16.3.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%
3 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00%
4 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 32,00%
5 EP Estudo preliminar: 12,00% 44,00%
6 AP Anteprojeto: 16,00% 60,00%
7 PL Projeto legal: 16,00% 76,00%
8 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 92,00%
9 PE Projeto para execução: 8,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

10 CO 10,00% 10,00%
11 CP 10,00% 20,00%
12 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%
13 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%
14 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

desenhos:

desenhos:

Assessoria p/ aprovação de projeto (AS)
Informações de referência a utilizar:
Informações técnicas a produzir:

Informações de referência a utilizar:

Descrição

Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:

Assistência à execução da obra (AE)

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

Informações de referência a utilizar:
Informações técnicas a produzir:
Documentos técnicos a apresentar:

"As built" (desenho conf.construído) (AB)

Coordenação e gerenciamento do projeto:
Compatibilização com outros projetos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Informações técnicas a produzir:
Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:

Forma de pagamento:



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (09) PLANEJAMENTO URBANO

16.4

16.4.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

16.4.2 DEFINIÇÕES
16.4.2.1

16.4.2.2

16.4.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 408,007% 2.941,975 5.883,95       

2 40.000 4,00 265,205% 1.912,284 7.649,14       

3 80.000 8,00 172,383% 1.242,984 9.943,88       

4 160.000 16,00 112,049% 807,940 12.927,04     

5 320.000 32,00 72,832% 525,161 16.805,15     

6 640.000 64,00 47,341% 341,355 21.846,69     

7 1.280.000 128,00 30,771% 221,880 28.400,70     

8 2.560.000 256,00 20,001% 144,222 36.920,91     

9 5.120.000 512,00 13,001% 93,745 47.997,19     

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 8,451% 60,934 62.396,35     

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 30,77% 221,88 28.400,70

a2= 256,00 fp2= 20,00% 144,22 36.920,91

am= 176,64 fpm= 26,68% 192,37 33.980,31

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

16.4.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 PN 5,0% 5,00%
2 EV 5,0% 10,00%
3 EP 15,0% 25,00%

Remembramento é o procedimento administrativo destinado a realizar a 
fusão ou unificação de dois ou mais terrenos, para a formação de novo lote, 
pelo reagrupamento de lotes contíguos, com a decorrente constituição de 
um terreno maior. O terreno resultante do remembramento é considerado 
juridicamente um novo imóvel, pois passa a ter uma área distinta, ou seja, 
maior, formada pela soma das áreas dos terrenos remembrados, como 
também possuirá limites e confrontações diferentes.

Desmembramento é o parcelamento do solo urbano efetuado pela 
subdivisão de um lote em mais lotes, destinados à edificação, com o 
aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na 
abertura de novas vias ou logradouros públicos nem no prolongamento, 
modificação ou ampliação das já existentes.

NBR 14653-2 - 2004 - Avaliação de Bens - Imóveis Urbanos.

Lei nº6.766, de 19 de dezembro de 1979 - Dispõe sobre o Parcelamento do 
Solo Urbano e dá outras Providências;

Plano Diretor do município destinatário do projeto.

ITEM

Valor proporcional:DescriçãoEtapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

DESMEMBRAMENTO OU REMEMBRAMENTO

m2

ÁREA (a)

Estudo preliminar:

Programa de necessidades:
Estudo de viabilidade técnico-legal:



4 AP 20,0% 45,00%
5 PL 20,0% 65,00%
6 PB 20,0% 85,00%
7 PE 15,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
8 CO 10,0% 10,00%

9 CP 10,0% 20,00%
10 AS 5,0% 25,00%
11 AE 5,0% 30,00%
12 AB 5,0% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

16.4.5 PRODUTOS FINAIS
Item Peso do 

serviço na 
etapa

Valor (%) 
por 

etapa/ 
serviço

Observaç
ões:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

16.4.5.1 29 5,0000% 9,62 1.699,02

16.4.5.1.1
a)

b)
16.4.5.1.2

a)
1 0,1724% 0,33 58,59

1 0,1724% 0,33 58,59

1 0,1724% 0,33 58,59

1 0,1724% 0,33 58,59

b) 2 0,3448% 0,66 117,17

c) 1 0,1724% 0,33 58,59

d) 2 0,3448% 0,66 117,17

16.4.5.1.3
a) 10 1,7241% 3,32 585,87

b) 5 0,8621% 1,66 292,93

Projeto básico: Opcional (1)

Anteprojeto:

Projeto para execução:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Projeto legal:

Informações de referência a utilizar:
levantamento de dados para a arquitetura 
(LV-ARQ);

Programa de necessidades (PN)

Coordenação e gerenciamento do projeto:

"As built" (desenho conforme construído):

Descrição da etapa/ serviço:

Compatibilização com outros projetos:
Assessoria para aprovação de projeto:
Assistência à execução da obra:

 -Normas de apresentação gráfica do 
cliente/contratante.

as necessárias à concepção arquitetônica 
da edificação (ambiente construído ou 
artificial) e aos serviços de obra, como 
nome, número e dimensões (gabaritos, 
áreas úteis e construídas) dos ambientes, 
com distinção entre os ambientes a 
construir, a ampliar, a reduzir e a recuperar, 
características, exigências, número, idade e 
permanência dos usuários, em cada 
ambiente;

outras informações.
Informações técnicas a produzir:
Definições preliminares:
 -Objetivos do cliente e da obra.
 -Prazos e recursos disponíveis para o projeto 
e para a obra.

 -Padrões de construção e acabamento 
pretendidos.

características funcionais ou das atividades 
em cada ambiente (ocupação, 
capacidade, movimentos, fluxos e 
períodos);

características, dimensões e serviços dos 
equipamentos e mobiliário; exigências 
ambientais, níveis de desempenho; 
instalações especiais (elétricas, mecânicas, 
hidráulicas e sanitárias).

desenhos: organograma funcional e 
esquemas básicos (escalas convenientes);

texto: memorial (de recomendações gerais);

Documentos técnicos a apresentar:



c) 5 0,8621% 1,66 292,93

16.4.5.2 2 5,0000% 9,62 1.699,02

16.4.5.2.1
a)

b)

c)

16.4.5.2.2
a)
b)

c)
16.4.5.2.3

a) 1 2,5000% 4,81 849,51

b) 1 2,5000% 4,81 849,51

c)

16.4.5.3 70 15,0000% 28,86 5.097,05

16.4.5.3.1
a)
b)

c)

d)

e)
f)

16.4.5.3.2
a) 2 0,4286% 0,82 145,63

b) 2 0,4286% 0,82 145,63

c) 1 0,2143% 0,41 72,81

16.4.5.3.3
a)

5 1,0714% 2,06 364,07

20 4,2857% 8,24 1.456,30

5 1,0714% 2,06 364,07

10 2,1429% 4,12 728,15

10 2,1429% 4,12 728,15

5 1,0714% 2,06 364,07

b) 5 1,0714% 2,06 364,07

texto: relatório;

planilha: relação 
ambientes/usuários/atividades/equipament
os/mobiliário, incluindo características, 
exigências, dimensões e quantidades.

levantamento de dados para arquitetura 
(LV-ARQ);
programa de necessidades para arquitetura 
(PN-ARQ);

desenhos: esquemas gráficos, diagramas e 
histogramas (escalas: convenientes);

Estudo de viabilidade (EV)
Informações de referência a utilizar:

conclusões e recomendações.
Documentos técnicos a apresentar:

metodologia empregada;
soluções alternativas (físicas e jurídico-
legais);

levantamento de dados obtidos pelas 
demais atividades técnicas.

Informações técnicas a produzir:

programa de necessidade (PN);
programas de necessidades obtidos pelas 
demais atividades técnicas (se necessário);

outros meios de representação.

Estudo preliminar (EP)
Informações de referência a utilizar: 

sucintas e suficientes para a caracterização 
específica dos elementos construtivos e dos 
seus componentes principais, incluindo 
indicações das tecnologias recomendadas;

relativas a soluções alternativas gerais e 
especiais, suas vantagens e desvantagens, 
de modo a facilitar a seleção subseqüente.

- planta da cobertura;
- cortes (longitudinais e transversais);

estudo de viabilidade(EV);
outras informações.
Informações técnicas a produzir:
sucintas e suficientes para a caracterização 
geral da concepção adotada, incluindo 
indicações das funções, dos usos, das 
formas, das dimensões, das localizações dos 
ambientes da edificação, bem como de 
quaisquer outras exigências prescritas ou de 
desempenho;

- planta geral de implantação;
- plantas dos pavimentos;

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

levantamento de dados para arquitetura 
(LV-ARQ);

- elevações (fachadas);
- detalhes construtivos (quando necessário);

Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:

texto: memorial justificativo (opcional);



c) 5 1,0714% 2,06 364,07

d)  (1)
e)  (1)

f)  (1)

16.4.5.4 20 20,0000% 38,47 6.796,06

16.4.5.4.1
a)
b)

c)  (1)
d)  (1)

e)
16.4.5.4.2 1 1,0000% 1,92 339,80

16.4.5.4.3
a)

3 3,0000% 5,77 1.019,41

3 3,0000% 5,77 1.019,41

3 3,0000% 5,77 1.019,41

5 3,3333% 6,41 1.132,68

b)
5 5,0000% 9,62 1.699,02

16.4.5.5 30 20,0000% 38,47 6.796,06

16.4.5.5.1
a)
b)

c)

d)

e)

16.4.5.5.2 1 0,6667% 1,28 226,54

16.4.5.5.3 1 0,6667% 1,28 226,54

a)
2 1,3333% 2,56 453,07

3 2,0000% 3,85 679,61

3 2,0000% 3,85 679,61

10 6,6667% 12,82 2.265,35

5 3,3333% 6,41 1.132,68

b)
5 3,3333% 6,41 1.132,68

16.4.5.6 74 20,0000% (1) 38,47 6.796,06

16.4.5.6.1
a)
b)

c)

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquete).

Anteprojeto (AP)
Informações de referência a utilizar:

perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

maquetes (opcionais) (interior, exterior);
fotografias, diapositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

estudo preliminar de arquitetura (EP);
estudos preliminares produzidos por outras 
atividades técnicas (se necessário);

texto:
 - memorial descritivo;

levantamento topográfico e cadastral ;
soldagens de simples reconhecimento do 
solo ;

outras informações.
Informações técnicas a produzir: 
informações técnicas relativas à edificação Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:
- planta geral de implantação;
- planta de terraplenagem;

Projeto legal (PL)

- cortes de terraplenagem;
 - detalhes (de elementos e componentes 
construtivos);

Informações técnicas a produzir: 
informações necessárias e suficientes ao 

Informações de referência a utilizar:
anteprojeto (AP);
anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas (se necessário);

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

legislação municipal, estadual e federal 
pertinentes (leis, decretos, portarias e 
normas);

normas técnicas (INMETRO e ABNT).

Documentos técnicos a apresentar: 
desenhos e textos exigidos em leis, decretos, desenhos:

Informações de referência a utilizar:
anteprojeto (AP);

- planta geral de implantação;
- planta de terraplenagem;
- cortes de terraplenagem;
- cortes (longitudinais e transversais);

anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas;

outras informações.

Projeto básico (PB) (opcional)
 (1) Caso seja opcionalmente realizado o 
projeto básico (PB), o mesmo terá o valor de 
40% e, consequentemente, o projeto para 
execução (PE) terá o valor de 10%.

 - detalhes (de elementos e componentes 
construtivos);

texto:
 - memorial descritivo do empreendimento, 
dos componentes construtivos e dos 
materiais de construção.



16.4.5.6.2
a) 1 0,2703% 0,52 91,84

b)

16.4.5.6.3
a)

2 0,5405% 1,04 183,68

3 0,8108% 1,56 275,52

3 0,8108% 1,56 275,52

20 5,4054% 10,40 1.836,77

10 2,7027% 5,20 918,39

10 2,7027% 5,20 918,39

b)
5 1,3514% 2,60 459,19

5 1,3514% 2,60 459,19

5 1,3514% 2,60 459,19

c) 10 2,7027% 5,20 918,39

d)  (1)
e)  (1)

f)  (1)

16.4.5.7 78 15,0000% 28,86 5.097,05

16.4.5.7.1
a)

b)

c)
16.4.5.7.2

a)
2 0,3846% 0,74 130,69

3 0,5769% 1,11 196,04

3 0,5769% 1,11 196,04

20 3,8462% 7,40 1.306,93

10 1,9231% 3,70 653,47

10 1,9231% 3,70 653,47

10 1,9231% 3,70 653,47

b)
5 0,9615% 1,85 326,73

5 0,9615% 1,85 326,73

c) 10 1,9231% 3,70 653,47

d)  (1)

Informações técnicas a produzir:
as relativas à todos os elementos do projeto, 
seus componentes construtivos e materiais 
de construção;

 - memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

as exigências de detalhamento devem 
depender da complexidade funcional ou 
formal do projeto.

Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:
- planta geral de implantação;

perspectivas (opcionais) (parciais ou gerais);

- memorial descritivo da edificação;
 - memorial descritivo dos elementos do 
projeto, das instalações complementares, 
dos componentes construtivos e dos 
materiais de construção;

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquetes).

- planta de terraplenagem;
- cortes de terraplenagem;
 - planta dos setores;
- cortes (longitudinais e transversais);
 - detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos do projeto e de 
seus componentes construtivos;

textos:

- planta geral de implantação;

anteprojeto ou projeto básico de 
arquitetura (AP-ARQ ou PB-ARQ );

anteprojetos ou projetos básicos produzidos 
por outras atividades técnicas;

maquetes (opcionais);
fotografias, diapositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

outras informações.
Documentos técnicos a apresentar:

Projeto para execução (PE)
Informações de referência a utilizar:

textos:

 - memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

perspectivas (opcionais) (parciais ou gerais);

 - memorial descritivo dos elementos do 
projeto, dos componentes construtivos e 
dos materiais de construção;

- planta de terraplenagem;
- cortes de terraplenagem;

desenhos:

maquetes (opcionais);

 - planta baixa dos setores com detalhes 
geométricos para locação;

- cortes (longitudinais e transversais);
 - plantas, cortes e elevações de setores e 
elementos específicos;

 - detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos do projeto e de 
seus componentes construtivos;



e)  (1)

f)  (1)

Total (etapas normais) 100,0000% 192,37 33.980,31

Obs.:  (1)

16.4.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
2 PN Programa de necessidades: 4,00% 24,00%
3 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 28,00%
4 EP Estudo preliminar: 12,00% 40,00%
5 AP Anteprojeto: 16,00% 56,00%
6 PL Projeto legal: 16,00% 72,00%
7 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 88,00%
8 PE Projeto para execução: 12,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

9 CO 10,00% 10,00%
10 CP 10,00% 20,00%
11 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%
12 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%
13 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquetes).

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

fotografias, microfilmes e montagens 
(opcionais);

Coordenação e gerenciamento do projeto:
Compatibilização com outros projetos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (09) PLANEJAMENTO URBANO

16.5

16.5.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

16.5.2 DEFINIÇÕES

16.5.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 3600,062% 25.958,603 51.917,21     

2 40.000 4,00 2340,040% 16.873,092 67.492,37     

3 80.000 8,00 1521,026% 10.967,510 87.740,08     

4 160.000 16,00 988,667% 7.128,881 114.062,10   

5 320.000 32,00 642,633% 4.633,773 148.280,73   

6 640.000 64,00 417,712% 3.011,952 192.764,96   

7 1.280.000 128,00 271,513% 1.957,769 250.594,44   

8 2.560.000 256,00 176,483% 1.272,550 325.772,77   

9 5.120.000 512,00 114,714% 827,157 423.504,61   

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 74,564% 537,652 550.555,99   

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 271,51% 1.957,77 250.594,44

a2= 256,00 fp2= 176,48% 1.272,55 325.772,77

am= 176,64 fpm= 235,40% 1.697,39 299.826,23

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

16.5.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%

APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

PROJETOS DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO URBANO (ESPAÇOS 
PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E SIMILARES)

Na área de urbanismo e arquitetura, as intervenções urbanas designam 
programas e projetos que visam à reestruturação, requalificação ou 
reabilitação funcional e simbólica de regiões ou edificações de uma cidade. 
A intervenção se dá, assim, sobre uma realidade preexistente, que possui 
características e configurações específicas, com o objetivo de retomar, 
alterar ou acrescentar novos usos, funções e propriedades e promover a 
apropriação da população daquele determinado espaço. Algumas 
intervenções urbanísticas são planejadas com o intuito de restauração ou 
requalificação de espaços públicos, como as conhecidas revitalizações de 
centros históricos, outras objetivam transformações nas dinâmicas 
socioespaciais, redefinindo funções e projetando novos atributos.

ABNT NBR 9050-2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos.

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

ÁREA (a)

Plano Diretor do município destinatário do projeto.

Etapa/ 
serviço 

nr.

Valor proporcional:

Resolução Nº 303, de 20 de março de 2002 - Dispõe sobre parâmetros, 
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.

ITEM

Levantamento de dados:

m2

Abrev. Descrição



2 PN 5,0% 10,00%
3 EV 5,0% 15,00%
4 EP 15,0% 30,00%
5 AP 20,0% 50,00%
6 PL 20,0% 70,00%
7 PB 20,0% 90,00%
8 PE 10,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
9 CO 10,0% 10,00%

10 CP 10,0% 20,00%
11 AS 5,0% 25,00%
12 AE 5,0% 30,00%
13 AB 5,0% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

16.5.5 PRODUTOS FINAIS
Item Peso do 

serviço na 
etapa

Valor (%) 
por 

etapa/ 
serviço

Observaç
ões:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

16.5.5.1 50 5,0000% 84,87 14.991,31

16.5.5.1.1
a)

b)

c)

d)

e)
16.5.5.1.2

a)

b)
1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

 (1)

Projeto legal:

Programa de necessidades:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Coordenação e gerenciamento do projeto:

"As built" (desenho conforme construído):

Projeto básico: Opcional (1)
Projeto para execução:

Descrição da etapa/ serviço:

Anteprojeto:
Estudo preliminar:

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

Restrições de uso estabelecidas pelo 
patrimônio histórico, artístico e 
arqueológico, conforme legislação 
específica;

Levantamento de dados (LD)

Compatibilização com outros projetos:

Informações de referência a utilizar:

Estudo de viabilidade técnico-legal:

Assistência à execução da obra:
Assessoria para aprovação de projeto:

Objetivo

Zoneamento geoambiental com 
delimitação das áreas ambientalmente 
protegidas;

outras.

 -Informações:

Restrições de uso estabelecidas pelo 
Patrimônio da União, conforme legislação 
específica;

Levantamento de um conjunto de 
informações e dados, objetivando 
caracterizar perfeitamente o objeto, o 
escopo do contrato, o projeto e o conjunto 
de restrições.

Informações técnicas a produzir:

Informações sobre o terreno:
.   Escritura(s) atualizada(s), impostos e 
registros de imóveis.

.   Documentos cadastrais (projetos de 
alinhamento e loteamento, levantamentos 
aerofotogramétricos e outros).

.   Restrições específicas do loteamento.
 - diferença ou alterações ocorridas após o 
levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP) (movimentos de terra, construções 
clandestinas, rios, córregos, vias públicas, 
perfis, pavimentações, calçadas, guias, 
sarjetas, torres de transmissão de alta-tensão 
e postes);



 (1)

 (1)

 (1)

1 0,1000% 1,70 299,83

c)
1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

d)

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

0,0000% 0,00 0,00

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

e)

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

1 0,1000% 1,70 299,83

. Sondagens de reconhecimento do solo, 
apresentadas de acordo com as Normas 
Brasileiras da ABNT-NBR 6484/80, segundo as 
diretrizes para sondagens da Associação 
Brasileira de Mecânica dos Solos.

. Levantamento arquitetônico detalhado, 
em escala adequada, de construções 
porventura existentes no terreno a serem 
mantidas, ou quando solicitado.

. Dados sobre drenagem, visando subsidiar a 
concepção estrutural e o projeto de 
fundações da obra.

.   Dados geoclimáticos e ambientais locais, 
quando necessários, tais como: 
temperatura, pluviosidade, insolação, 
regime de ventos/ marés, níveis de poluição 
(sonora, do ar, do solo, da água, etc.)

Infra-estrutura disponível.

Restrições de uso.

Tendências de desenvolvimento para a 
área.

Padrões urbanísticos e arquitetônicos.

Informações sobre o entorno:
Uso e ocupação do solo do entorno.

Condições de tráfego e estacionamento.

-   serviços de trânsito

Visuais.
Proximidade de equipamentos urbanos.
Fotos do terreno e seu entorno.

Outras exigências arquitetônicas a serem 
especificadas:

Levantamento da legislação arquitetônica 
e urbanística (municipal, estadual, federal e 
concessionárias):

.   Mão-de-obra (qualificação).

Taxas de ocupação e coeficientes de 
aproveitamento.

- serviços públicos, companhias 
concessionárias (transporte coletivo), água 
potável, esgotos sanitários, escoamento de 
águas pluviais, energia elétrica em alta ou 
baixa tensão, iluminação pública, gás 
combustível, coleta de lixo e pavimentação;

Áreas de.estacionamento coberto ou 
descoberto.

Exigências relativas a tipos específicos de 
edificação.

Gabaritos.
Alinhamentos, recuos e afastamentos.

Recursos técnicos disponíveis e/ou 
desejáveis:

-   órgãos de proteção ao meio ambiente, 
património histórico

.   Materiais.

.   Sistemas construtivos.

-   ministérios da Marinha, Aeronáutica e 
Saúde

.   Modalidade de construção da execução 
da obra.



5 0,5000% 8,49 1.499,13

f)

16.5.5.1.3
a) 10 1,0000% 16,97 2.998,26

b) 5 0,5000% 8,49 1.499,13

c) 2 0,2000% 3,39 599,65

d) 2 0,2000% 3,39 599,65

16.5.5.2 29 5,0000% 84,87 14.991,31

16.5.5.2.1
a)
b)

16.5.5.2.2
a)

1 0,1724% 2,93 516,94

1 0,1724% 2,93 516,94

1 0,1724% 2,93 516,94

1 0,1724% 2,93 516,94

b) 2 0,3448% 5,85 1.033,88

c) 1 0,1724% 2,93 516,94

d) 2 0,3448% 5,85 1.033,88

16.5.5.2.3
a) 10 1,7241% 29,27 5.169,42

b) 5 0,8621% 14,63 2.584,71

c) 5 0,8621% 14,63 2.584,71

16.5.5.3 2 5,0000% 84,87 14.991,31

16.5.5.3.1
a)
b)

.   Seleção e escolha dos responsáveis pelos 
serviços, consultorias especializadas e 
projetos complementares.

Informações de referência a utilizar:

outras informações.
levantamento de dados;

outros meios de representação.

desenhos (cadastrais da vizinhança, do 
terreno e das edificações existentes): 
plantas, cortes e elevações (escalas 
existentes ou convenientes);

texto: relatório;

outras informações relevantes.

Documentos técnicos a apresentar:

Programa de necessidades (PN)

fotografias: preferencialmente coloridas, 
com indicação esquemática dos pontos de 
vista e com textos explicativos;

 -Prazos e recursos disponíveis para o projeto 
e para a obra.

 -Padrões de construção e acabamento 
pretendidos.

 -Normas de apresentação gráfica do 
cliente/contratante.

características funcionais ou das atividades 
em cada ambiente (ocupação, 
capacidade, movimentos, fluxos e 
períodos);

características, dimensões e serviços dos 
equipamentos e mobiliário; exigências 
ambientais, níveis de desempenho; 
instalações especiais (elétricas, mecânicas, 
hidráulicas e sanitárias).

Informações técnicas a produzir:
Definições preliminares:
 -Objetivos do cliente e da obra.

Estudo de viabilidade (EV)
Informações de referência a utilizar:

as necessárias à concepção arquitetônica 
da edificação (ambiente construído ou 
artificial) e aos serviços de obra, como 
nome, número e dimensões (gabaritos, 
áreas úteis e construídas) dos ambientes, 
com distinção entre os ambientes a 
construir, a ampliar, a reduzir e a recuperar, 
características, exigências, número, idade e 
permanência dos usuários, em cada 
ambiente;

planilha: relação ambientes/ usuários/ 
atividades/ equipamentos/ mobiliário, 
incluindo características, exigências, 
dimensões e quantidades.

desenhos: organograma funcional e 
esquemas básicos (escalas convenientes);

texto: memorial (de recomendações gerais);

Documentos técnicos a apresentar:

levantamento de dados;
programa de necessidades;



c)

16.5.5.3.2
a)
b)

c)
16.5.5.3.3

a) 1 2,5000% 42,43 7.495,66

b) 1 2,5000% 42,43 7.495,66

c)

16.5.5.4 70 15,0000% 254,61 44.973,93

16.5.5.4.1
a)
b)

c)

d)
e)
f)

16.5.5.4.2
a) 2 0,4286% 7,27 1.284,97

b) 2 0,4286% 7,27 1.284,97

c) 1 0,2143% 3,64 642,48

16.5.5.4.3
a)

5 1,0714% 18,19 3.212,42

20 4,2857% 72,75 12.849,70

5 1,0714% 18,19 3.212,42

10 2,1429% 36,37 6.424,85

10 2,1429% 36,37 6.424,85

5 1,0714% 18,19 3.212,42

b) 5 1,0714% 18,19 3.212,42

c) 5 1,0714% 18,19 3.212,42

d)  (1)
e)  (1)

f)  (1)

16.5.5.5 20 20,0000% 339,48 59.965,25

16.5.5.5.1
a)
b)

texto: relatório;

levantamento de dados obtidos pelas 
demais atividades técnicas.

Informações técnicas a produzir:
metodologia empregada;
soluções alternativas (físicas e jurídico-
legais);

conclusões e recomendações.
Documentos técnicos a apresentar:
desenhos: esquemas gráficos, diagramas e 
histogramas (escalas: convenientes);

programa de necessidade (PN);
programas de necessidades obtidos pelas 
demais atividades técnicas (se necessário);

outros meios de representação.

Estudo preliminar (EP)
Informações de referência a utilizar: 

sucintas e suficientes para a caracterização 
específica dos elementos construtivos e dos 
seus componentes principais, incluindo 
indicações das tecnologias recomendadas;

relativas a soluções alternativas gerais e 
especiais, suas vantagens e desvantagens, 
de modo a facilitar a seleção subseqüente.

- planta da cobertura;
- cortes (longitudinais e transversais);

estudo de viabilidade(EV);
outras informações.
Informações técnicas a produzir:
sucintas e suficientes para a caracterização 
geral da concepção adotada, incluindo 
indicações das funções, dos usos, das 
formas, das dimensões, das localizações dos 
ambientes da edificação, bem como de 
quaisquer outras exigências prescritas ou de 
desempenho;

- planta geral de implantação;
- plantas dos pavimentos;

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquete).

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

levantamento de dados;

- elevações (fachadas);
- detalhes construtivos (quando necessário);

Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:

Anteprojeto (AP)
Informações de referência a utilizar:

texto: memorial justificativo (opcional);
perspectivas (opcionais) (interiores ou 
exteriores, parciais ou gerais);

maquetes (opcionais) (interior, exterior);
fotografias, diapositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

estudo preliminar de urbanismo (EP);
estudos preliminares produzidos por outras 
ativi-dades técnicas (se necessário);



c)  (1)
d)  (1)

e)
16.5.5.5.2 1 1,0000% 16,97 2.998,26

16.5.5.5.3
a)

3 3,0000% 50,92 8.994,79

3 3,0000% 50,92 8.994,79

3 3,0000% 50,92 8.994,79

5 3,3333% 56,58 9.994,21

b)
5 5,0000% 84,87 14.991,31

16.5.5.6 30 20,0000% 339,48 59.965,25

16.5.5.6.1
a)
b)

c)

d)

e)

16.5.5.6.2 1 0,6667% 11,32 1.998,84

16.5.5.6.3 1 0,6667% 11,32 1.998,84

a)
2 1,3333% 22,63 3.997,68

3 2,0000% 33,95 5.996,52

3 2,0000% 33,95 5.996,52

10 6,6667% 113,16 19.988,42

5 3,3333% 56,58 9.994,21

b)
5 3,3333% 56,58 9.994,21

16.5.5.7 74 20,0000% (1) 339,48 59.965,25

16.5.5.7.1
a)
b)

c)
16.5.5.7.2

a) 1 0,2703% 4,59 810,34

b)

16.5.5.7.3
a)

2 0,5405% 9,18 1.620,68

3 0,8108% 13,76 2.431,02

3 0,8108% 13,76 2.431,02

20 5,4054% 91,75 16.206,82

texto:
 - memorial descritivo;

levantamento topográfico e cadastral ;
soldagens de simples reconhecimento do 
solo ;

outras informações.
Informações técnicas a produzir: 
informações técnicas relativas à edificação Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:
- planta geral de implantação;
- planta de terraplenagem;

Projeto legal (PL)

- cortes de terraplenagem;
 - detalhes (de elementos e componentes 
construtivos);

Informações técnicas a produzir: 
informações necessárias e suficientes ao 

Informações de referência a utilizar:
anteprojeto (AP);
anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas (se necessário);

levantamento topográfico e cadastral (LV-
TOP);

legislação municipal, estadual e federal 
pertinentes (leis, decretos, portarias e 
normas);

normas técnicas (INMETRO e ABNT).

Informações técnicas a produzir:
as relativas à todos os elementos do projeto, 
seus componentes construtivos e materiais 
de construção;

Documentos técnicos a apresentar: 
desenhos e textos exigidos em leis, decretos, desenhos:

Informações de referência a utilizar:
anteprojeto (AP);

- planta geral de implantação;
- planta de terraplenagem;
- cortes de terraplenagem;
- cortes (longitudinais e transversais);

anteprojetos produzidos por outras 
atividades técnicas;

outras informações.

Projeto básico (PB) (opcional)
 (1) Caso seja opcionalmente realizado o 
projeto básico (PB), o mesmo terá o valor de 
40% e, consequentemente, o projeto para 
execução (PE) terá o valor de 10%.

 - detalhes (de elementos e componentes 
construtivos);

texto:
 - memorial descritivo do empreendimento, 
dos componentes construtivos e dos 
materiais de construção.

as exigências de detalhamento devem 
depender da complexidade funcional ou 
formal do projeto.

Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:
- planta geral de implantação;
- planta de terraplenagem;
- cortes de terraplenagem;
 - planta dos setores;



10 2,7027% 45,88 8.103,41

10 2,7027% 45,88 8.103,41

b)
5 1,3514% 22,94 4.051,71

5 1,3514% 22,94 4.051,71

5 1,3514% 22,94 4.051,71

c) 10 2,7027% 45,88 8.103,41

d)  (1)
e)  (1)

f)  (1)

16.5.5.8 78 10,0000% 169,74 29.982,62

16.5.5.8.1
a)

b)

c)
16.5.5.8.2

a)
2 0,2564% 4,35 768,79

3 0,3846% 6,53 1.153,18

3 0,3846% 6,53 1.153,18

20 2,5641% 43,52 7.687,85

10 1,2821% 21,76 3.843,93

10 1,2821% 21,76 3.843,93

10 1,2821% 21,76 3.843,93

b)
5 0,6410% 10,88 1.921,96

5 0,6410% 10,88 1.921,96

c) 10 1,2821% 21,76 3.843,93

d)  (1)
e)  (1)

f)  (1)

Total (etapas normais) 100,0000% 1.697,39 299.826,23

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:

 - memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

perspectivas (opcionais) (parciais ou gerais);

- memorial descritivo da edificação;
 - memorial descritivo dos elementos do 
projeto, das instalações complementares, 
dos componentes construtivos e dos 
materiais de construção;

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquetes).

- cortes (longitudinais e transversais);
 - detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos do projeto e de 
seus componentes construtivos;

textos:

- planta geral de implantação;

anteprojeto ou projeto básico de urbanismo 
(AP-ARQ ou PB-ARQ );

anteprojetos ou projetos básicos produzidos 
por outras atividades técnicas;

maquetes (opcionais);
fotografias, diapositivos, microfilmes e 
montagens (opcionais);

outras informações.
Documentos técnicos a apresentar:

Projeto para execução (PE)
Informações de referência a utilizar:

textos:

recursos audiovisuais (opcionais) (filmes, fitas 
de vídeo e disquetes).

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

 - memorial quantitativo dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

perspectivas (opcionais) (parciais ou gerais);

 - memorial descritivo dos elementos do 
projeto, dos componentes construtivos e 
dos materiais de construção;

- planta de terraplenagem;
- cortes de terraplenagem;

desenhos:

maquetes (opcionais);
fotografias, microfilmes e montagens 
(opcionais);

 - planta baixa dos setores com detalhes 
geométricos para locação;

- cortes (longitudinais e transversais);
 - plantas, cortes e elevações de setores e 
elementos específicos;

 - detalhes (plantas, cortes, elevações e 
perspectivas) de elementos do projeto e de 
seus componentes construtivos;



16.5.5.9 10,000%

a)
b) textos:

16.5.5.10 10,000%

a)
b) textos:

16.5.5.11 5,000%

a)
b) textos:

16.5.5.12 5,000%

a)
b) textos:

16.5.5.13 5,000%

a)
b) textos:

Total (etapas adicionais): 35,000%

16.5.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%
3 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00%
4 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 32,00%
5 EP Estudo preliminar: 12,00% 44,00%
6 AP Anteprojeto: 16,00% 60,00%
7 PL Projeto legal: 16,00% 76,00%
8 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 92,00%
9 PE Projeto para execução: 8,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

10 CO 10,00% 10,00%
11 CP 10,00% 20,00%
12 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%
13 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%
14 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

Informações de referência a utilizar:

desenhos:

Informações técnicas a produzir:
Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:

Compatibilização de projetos (CP)

Coordenação e gerenciamento de projetos 
complementares (CO)

desenhos:

Documentos técnicos a apresentar:

Assessoria p/ aprovação de projeto (AS)
Informações de referência a utilizar:
Informações técnicas a produzir:

Informações de referência a utilizar:

Descrição

Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:

Assistência à execução da obra (AE)

Informações de referência a utilizar:
Informações técnicas a produzir:

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

Informações de referência a utilizar:
Informações técnicas a produzir:
Documentos técnicos a apresentar:

"As built" (desenho conf.construído) (AB)

Coordenação e gerenciamento do projeto:
Compatibilização com outros projetos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Informações técnicas a produzir:
Documentos técnicos a apresentar:
desenhos:

Forma de pagamento:



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (09) PLANEJAMENTO URBANO

16.6 PROJETO GRÁFICO (IMAGENS VIRTUAIS)

16.6.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

16.6.2 DEFINIÇÕES

16.6.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

UNITÁRIO 
(R$/unid.)

TOTAL (R$)

1 Imagem 5 110,948% 800,00 4.000,00

16.6.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 EP 50,00% 50,00%
2 PB 50,00% 100,00%

16.6.5 PRODUTOS FINAIS:

16.6.6 FORMA DE PAGAMENTO

Imagem virtual foto-realística de edificação ou de interior de um ambiente

Descrição Valor proporcional:

Estudo preliminar
Projeto básico

Recomenda-se a forma de pagamento de 50% no início dos serciços e 50% na 
entrega do trabalho concluído.

(Texto não concluído)

Simulação volumétrica de um desenho industrial ou projeto 
arquitetônico/urbanístico produzido em ambiente gráfico-computacional, 
utilizando modelagem tridimensional. Geralmente é criada por arquitetos, 
designers, ou desenhistas utilizando um software de modelagem 3D. Apresenta 
níveis distintos de detalhamento, podendo ser meramente esquemática, 
detalhada ou foto-realística.

ITEM UNIDADE QUANTIDADE 
(ex.)

VALOR UNITÁRIO:  -
FATOR PERCENTUAL 
(fp) SOBRE O CUSTO 

UNITÁRIO BÁSICO 

VALORES 

Etapa/ serviço 
nr.

Abrev.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO
  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.0 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO:  
17.1 Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação  
17.2 Projeto de rede de tratamento e abastecimento d´água  
17.3 Projeto de rede de coleta e tratamento de esgotos  
17.4 Projeto de tratamento e destinação dos resíduos sólidos  
17.5 Projeto de comunicação visual urbanístico  
17.6 Projeto de rede de iluminação pública  
17.7 Projeto de rede de energia elétrica  
17.8 Projeto de rede de comunicações (telefone, internet, tv)  
17.9 Caderno de Especificações ou Memorial Descritivo  
17.10 Orçamento Sintético  
17.11 Orçamento Analítico  
17.12 Cronograma de Obra  
17.13 Estudo de viabilidade econômica e financeira de projeto de urbanismo  

 
  



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO

17.1

17.1.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

17.1.2 DEFINIÇÕES
17.1.2.1

17.1.2.2

17.1.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 720,012% 5.191,721 10.383,44      

2 40.000 4,00 468,008% 3.374,618 13.498,47      

3 80.000 8,00 304,205% 2.193,502 17.548,02      

4 160.000 16,00 197,733% 1.425,776 22.812,42      

5 320.000 32,00 128,527% 926,755 29.656,15      

6 640.000 64,00 83,542% 602,390 38.552,99      

7 1.280.000 128,00 54,303% 391,554 50.118,89      

8 2.560.000 256,00 35,297% 254,510 65.154,55      

9 5.120.000 512,00 22,943% 165,431 84.700,92      

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 14,913% 107,530 110.111,20    

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 54,30% 391,55 50.118,89

a2= 256,00 fp2= 35,30% 254,51 65.154,55

am= 176,64 fpm= 47,08% 339,48 59.965,25

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

17.1.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%

2 AP 20,0% 25,00%

3 PL 20,0% 45,00%

4 PB 20,0% 65,00%

5 PE 35,0% 100,00%
Total (etapas normais): 100,000%

Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
6 CO 10,0% 10,00%

7 CP 10,0% 20,00%

Demais leis/normas estaduais e municipais pertinentes.

Projeto para execução:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Levantamento de dados:

Compatibilização com outros projetos:

ITEM

Valor proporcional:DescriçãoEtapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

m2

Pavimentação é uma estrutura composta por camadas sobrepostas de 
materiais compactados, assente sobe o subleito do corpo estradal.

PROJETOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO

Anteprojeto:

ÁREA (a)

ABNT NBR 11171:1990 - Serviços de pavimentação - Classificação;

Os sistemas de drenagem urbana são essencialmente sistemas preventivos 
de inundações, principalmente nas áreas mais baixas das comunidades 
sujeitas a alagamentos ou marginais de cursos naturais de água.

ABNT NBR 12266:1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de 
tubulação de água esgoto ou drenagem urbana - Procedimento;

ABNT NBR 11170:1990 - Serviços de pavimentação - Terminologia;

Projeto legal:
Projeto básico: Opcional (1)

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:



8 AS 5,0% 25,00%

9 AE 5,0% 30,00%

10 AB 5,0% 35,00%
Total (etapas adicionais): 35,000%

17.1.5 PRODUTOS FINAIS
17.1.5.1
17.3.5.1.1

a)
b)
c)

17.2.5.2
a)
b)
c)
d)
e)

e)

f)

17.1.6

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%

4 PL Projeto legal: 16,00% 56,00%

5 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 72,00%

6 PE Projeto para execução: 28,00% 100,00%
Total (etapas normais): 100,00%

Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

7 CO 10,00% 10,00%

8 CP 10,00% 20,00%

9 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%

10 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%

11 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%
Total (etapas adicionais): 35,000%

FORMA DE PAGAMENTO

"As built" (desenho conforme construído):

memoriais descritivos;

Informações técnicas a produzir:

Assessoria para aprovação de projeto:
Assistência à execução da obra:

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição Forma de pagamento:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Compatibilização com outros projetos:

Projetos para execução:

projetos de planejamento urbano
padrões requisitados pelo contratante;
estudos econômicos e seleção de alternativas;

Informações técnicas a utilizar:

Desenhos dos perfis horizontais de cada via;

Planta de situação e localização;
Planta baixa do sistema viário com indicação dos greides adotados;

Planta baixa de drenagem com indicação dos elementos de coleta de 
águas pluviais;

Planta baixa das bacias de contribuição de águas pluviais;

Planta baixa indicando o tipo de pavimenteção e forma de aplicação, 
incluindo corte e detalhes executivos;

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO

17.2

17.2.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

17.2.2 DEFINIÇÕES

17.2.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 480,008% 3.461,147 6.922,29       

2 40.000 4,00 312,005% 2.249,746 8.998,98       

3 80.000 8,00 202,803% 1.462,335 11.698,68     

4 160.000 16,00 131,822% 950,518 15.208,28     

5 320.000 32,00 85,684% 617,836 19.770,76     

6 640.000 64,00 55,695% 401,594 25.701,99     

7 1.280.000 128,00 36,202% 261,036 33.412,59     

8 2.560.000 256,00 23,531% 169,673 43.436,37     

9 5.120.000 512,00 15,295% 110,288 56.467,28     

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 9,942% 71,687 73.407,47     

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 36,20% 261,04 33.412,59

a2= 256,00 fp2= 23,53% 169,67 43.436,37

am= 176,64 fpm= 31,39% 226,32 39.976,83

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

17.2.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%
2 AP 20,0% 25,00%
3 PL 20,0% 45,00%
4 PB 20,0% 65,00%
5 PE 35,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

Descrição

PROJETOS DE REDE DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO 
D'ÁGUA

NBR 12216:1992 - Projeto de estação de tratamento de água para 
abastecimento público - Procedimento

Rede de Tratamento de Água é um conjunto onde procedimentos físicos e 
químicos são aplicados na água para que esta fique em condições 
adequadas para o consumo, ou seja, para que a água se torne potável. O 
processo de tratamento de água a livra de qualquer tipo de contaminação, 
evitando a transmissão de doenças.

NBR 12218:1994 - Projeto de rede de distribuição de água para 
abastecimento público - Procedimento

Projeto para execução:

Anteprojeto:

ITEM

Abrev.

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Levantamento de dados:

APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

m2

Valor proporcional:

ÁREA (a)

Etapa/ 
serviço 

nr.

Projeto legal:
Projeto básico: Opcional (1)



Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
6 CO 10,0% 10,00%

7 CP 10,0% 20,00%
8 AS 5,0% 25,00%
9 AE 5,0% 30,00%
10 AB 5,0% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

17.2.5 PRODUTOS FINAIS
17.1.5.1
17.2.5.1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

17.2.5.2
a)
b)
c)
d)

17.2.6

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
1 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%
2 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%
3 PL Projeto legal: 16,00% 56,00%
4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 72,00%
5 PE Projeto para execução: 28,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%
7 CP 10,00% 20,00%
8 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%
9 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%
10 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

"As built" (desenho conforme construído):

parâmetros de consumo;

planta de situação;

Informações técnicas a utilizar:

cálculo das demandas;
disponibilidades hídricas;
estudos econômicos e seleção de alternativas;

concepção do sistema;

planta da rede hidráulica com diâmetros de tubulações e demais dispositivos 
localizados;

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

sistema existente;
energia elétrica;

projetos de planejamento urbano;

consumo de água;

Assessoria para aprovação de projeto:
Assistência à execução da obra:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Informações técnicas a produzir:

levantamentos topográficos e cartográficos;

Projetos para execução:

dimensionamento do sistema;

levantamento sócio-econômico;

DescriçãoEtapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

Coordenação e gerenciamento do projeto:
Compatibilização com outros projetos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:

FORMA DE PAGAMENTO



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO

17.3

17.3.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

17.3.2 DEFINIÇÕES

17.3.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 480,008% 3.461,147 6.922,29       

2 40.000 4,00 312,005% 2.249,746 8.998,98       

3 80.000 8,00 202,803% 1.462,335 11.698,68     

4 160.000 16,00 131,822% 950,518 15.208,28     

5 320.000 32,00 85,684% 617,836 19.770,76     

6 640.000 64,00 55,695% 401,594 25.701,99     

7 1.280.000 128,00 36,202% 261,036 33.412,59     

8 2.560.000 256,00 23,531% 169,673 43.436,37     

9 5.120.000 512,00 15,295% 110,288 56.467,28     

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 9,942% 71,687 73.407,47     

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 36,20% 261,04 33.412,59

a2= 256,00 fp2= 23,53% 169,67 43.436,37

am= 176,64 fpm= 31,39% 226,32 39.976,83

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

17.3.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%

ABNT NBR 9648:1986 - Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário - 
Procedimento;

ÁREA (a)

ABNT NBR 9649:1986 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - 
Procedimento.

Levantamento de dados:

PROJETO DE REDE DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS

ABNT NBR 12209-1992 - Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário;

ABNT NBR 14208:2005 - Sistemas enterrados para condução de esgotos - Tubos 
e conexões cerâmicos com junta elástica - Requisitos;

ABNT NBR 15420:2006 - Tubos, conexões e acessórios de ferro dúctil para 
canalizações de esgotos - Requisitos;

ABNT NBR 8890:2007 Versão Corrigida:2008 - Tubo de concreto de seção 
circular para águas pluviais e esgotos sanitários - Requisitos e métodos de 
ensaios;

Projeto de infraestrutura que trata as águas residuais de origem doméstica 
e/ou industrial, comumente chamadas de esgotos sanitários ou despejos 
industriais , para depois serem escoadas para o mar ou rio com um nível de 
poluição aceitável através de um emissário, conforme a legislação vigente 
para o meio ambiente receptor.

ITEM

Valor proporcional:DescriçãoEtapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

m2



2 AP 20,0% 25,00%
3 PL 20,0% 45,00%
4 PB 20,0% 65,00%
5 PE 35,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
6 CO 10,0% 10,00%

7 CP 10,0% 20,00%
8 AS 5,0% 25,00%
9 AE 5,0% 30,00%
10 AB 5,0% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

17.3.5 PRODUTOS FINAIS
17.3.5.1
17.3.5.1.1

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

17.2.5.1.2
a)
b)
c)
d)

17.3.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
1 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%
2 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%
3 PL Projeto legal: 16,00% 56,00%
4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 72,00%
5 PE Projeto para execução: 28,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%
7 CP 10,00% 20,00%
8 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%
9 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%
10 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

Anteprojeto:

energia elétrica disponível;

Compatibilização com outros projetos:

Projeto legal:

Assessoria para aprovação de projeto:
Assistência à execução da obra:

Projeto básico: Opcional (1)

Coordenação e gerenciamento do projeto:

"As built" (desenho conforme construído):

Projeto para execução:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Informações técnicas a utilizar:
levantamentos topográficos e cartográficos;

levantamento sócio-econômico;
consumo de água;
sistema de esgoto existente;

Forma de pagamento:Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição

parâmetros de consumo;
cálculo da produção e tipo de efluentes;
alternativas de despejos;

Coordenação e gerenciamento do projeto:
Compatibilização com outros projetos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

estudos econômicos e seleção de alternativas;
Informações técnicas a produzir:
concepção do sistema;
dimensionamento do sistema;
planta de situação;
planta da rede de esgoto com diâmetros de tubulações e demais dispositivos 
projetados;

Projeto para execução

projetos de planejamento urbano;



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO

17.4

17.4.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

17.4.2 DEFINIÇÕES

17.4.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 360,006% 2.595,860 5.191,72       

2 40.000 4,00 234,004% 1.687,309 6.749,24       

3 80.000 8,00 152,103% 1.096,751 8.774,01       

4 160.000 16,00 98,867% 712,888 11.406,21     

5 320.000 32,00 64,263% 463,377 14.828,07     

6 640.000 64,00 41,771% 301,195 19.276,50     

7 1.280.000 128,00 27,151% 195,777 25.059,44     

8 2.560.000 256,00 17,648% 127,255 32.577,28     

9 5.120.000 512,00 11,471% 82,716 42.350,46     

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 7,456% 53,765 55.055,60     

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 27,15% 195,78 25.059,44

a2= 256,00 fp2= 17,65% 127,25 32.577,28

am= 176,64 fpm= 23,54% 169,74 29.982,62

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

PROJETOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS

ABNT NBR 14879:2011 - Implementos rodoviários — Coletor-compactador de 
resíduos sólidos — Definição do volume;

ABNT NBR 8849:1985 - Apresentação de projetos de aterros controlados de 
resíduos sólidos urbanos - Procedimento;

ABNT NBR 8419:1992 Versão Corrigida:1996 - Apresentação de projetos de 
ateros sanitários de resíduos sólidos urbanos - Procedimento;

ABNT NBR 15849:2010 - Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de 
pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação 
e encerramento.

Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 
providências.

Projeto que busca o destino mais adequado para os resíduos sólidos gerados 
nas áreas urbanas e o tratamento desses resíduos de forma sustentável para 
melhor conservação do meio ambiente. 

ITEM VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

m2

ÁREA (a)



17.4.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%
2 AP 20,0% 25,00%
3 PL 20,0% 45,00%
4 PB 20,0% 65,00%
5 PE 35,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
6 CO 10,0% 10,00%

7 CP 10,0% 20,00%
8 AS 5,0% 25,00%
9 AE 5,0% 30,00%
10 AB 5,0% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

17.4.5 PRODUTOS FINAIS
17.3.5.1
17.3.5.1.1

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

17.2.5.1.2
a)
b)
c)
d)

17.4.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
1 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%
2 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%
3 PL Projeto legal: 16,00% 56,00%
4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 72,00%
5 PE Projeto para execução: 28,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%
7 CP 10,00% 20,00%
8 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%
9 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%
10 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

Levantamento de dados:
Anteprojeto:

Valor proporcional:DescriçãoEtapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

Compatibilização com outros projetos:

Projeto legal:

Assessoria para aprovação de projeto:
Assistência à execução da obra:

Projeto básico: Opcional (1)

Coordenação e gerenciamento do projeto:

"As built" (desenho conforme construído):

Projeto para execução:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Projeto para execução
Informações técnicas a utilizar:
levantamentos topográficos e cartográficos;

levantamento sócio-econômico;

planta da rede de coleta de resíduos sólidos com indicação final projetada;

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Coordenação e gerenciamento do projeto:
Compatibilização com outros projetos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:

dimensionamento do sistema;
planta de situação;

cálculo da produção e tipo de resíduos produzidos;
alternativas de tratamento e de destinação final;

projetos de planejamento urbano;

estudos econômicos e seleção de alternativas;
Informações técnicas a produzir:
concepção do sistema;

população permanente e variável prevista para a zona do projeto;



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS:

17.5 PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL URBANÍSTICO

17.5.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

17.5.2 DEFINIÇÕES

17.5.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

UNITÁRIO 
(R$/unid.)

TOTAL (R$)

1 Imagem 5 110,948% 800,00 4.000,00

17.5.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 EP 50,00% 50,00%
2 PB 50,00% 100,00%

17.5.5 PRODUTOS FINAIS:

17.3.5.1
17.3.5.1.1

a)
b)
c)

17.2.5.1.2
a)
b)
c)
d)

17.5.6 FORMA DE PAGAMENTO

Recomenda-se a forma de pagamento de 50% no início dos serciços e 50% na 
entrega do trabalho concluído.

estudos econômicos e seleção de alternativas;

Etapa/ serviço 
nr.

Abrev. Descrição

Estudo preliminar

Informações técnicas a utilizar:

Projeto básico: Opcional (1)

planta baixa com indicação da localização de cada elemento da 
comunicação visual urbana;

(10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES 
AO URBANISMO

ABNT NBR 14077:1998 - Segurança do usuário - Comunicação visual

O projeto de comunicação visual tem como objetivo básico identificar o 
ambiente, setorizar espaços, organizar fluxos, de forma prática e funcional, 
afinada com a necessidade e possibilidade de comunicação do ambiente. 

VALORES 

Valor proporcional:

projetos de planejamento urbano
padrões requisitados pelo contratante;

Informações técnicas a produzir:

ITEM UNIDADE QUANTIDADE 
(ex.)

VALOR UNITÁRIO:  -
FATOR PERCENTUAL 
(fp) SOBRE O CUSTO 
UNITÁRIO BÁSICO 

sinalização vertical (placas, letreiros, pórticos, etc)
sinalização horizontal (faixas e outros indicadores de comunicação viausl 
urbana)

planta de situação;

Projeto para execução



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO

17.6

17.6.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
ABNT NBR 5101:1992 Errata 1:1998 - Iluminação pública;

17.6.2 DEFINIÇÕES
17.6.2.1

17.6.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 480,008% 3.461,147 6.922,29       

2 40.000 4,00 312,005% 2.249,746 8.998,98       

3 80.000 8,00 202,803% 1.462,335 11.698,68     

4 160.000 16,00 131,822% 950,518 15.208,28     

5 320.000 32,00 85,684% 617,836 19.770,76     

6 640.000 64,00 55,695% 401,594 25.701,99     

7 1.280.000 128,00 36,202% 261,036 33.412,59     

8 2.560.000 256,00 23,531% 169,673 43.436,37     

9 5.120.000 512,00 15,295% 110,288 56.467,28     

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 9,942% 71,687 73.407,47     

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 36,20% 261,04 33.412,59

a2= 256,00 fp2= 23,53% 169,67 43.436,37

am= 176,64 fpm= 31,39% 226,32 39.976,83

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

17.6.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%
2 AP 20,0% 25,00%
3 PB 20,0% 45,00%
4 PE 55,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,0% 10,00%

6 CP 10,0% 20,00%

PROJETO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ABNT NBR 15129:2004 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos 
particulares.

O projeto de rede  iluminação pública  tem como principal objetivo, garantir 
condições mínimas para tráfego noturno de pedestres e veículos, 
relativamente a segurança, conforto e capacidade. 

ITEM APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

Valor proporcional:DescriçãoEtapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

ÁREA (a)

Levantamento de dados:

m2

Compatibilização com outros projetos:

Anteprojeto:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Projeto básico: Opcional (1)
Projeto para execução:

Coordenação e gerenciamento do projeto:



7 AS 5,0% 25,00%
8 AE 5,0% 30,00%
9 AB 5,0% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

17.6.5 PRODUTOS FINAIS
17.6.5.1
17.6.5.1.1

a)
b)
c)
d)
e)

f)
17.6.5.1.2

a)
b)
c)
d)

17.6.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%
3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%
4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%
5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%
7 CP 10,00% 20,00%
8 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%
9 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%
10 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

Assessoria para aprovação de projeto:
Assistência à execução da obra:

Projetos para execução:

estudos econômicos e seleção de alternativas;
Informações técnicas a produzir:
concepção do sistema;

"As built" (desenho conforme construído):

Informações técnicas a utilizar:
levantamentos topográficos e cartográficos;
projetos de planejamento urbano;
levantamento sócio-econômico;

planta da rede de iluminação pública com indicação dos elementos de 
distribuição e proteção elétricos;

Forma de pagamento:Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição

dimensionamento do sistema;
planta de situação;

parâmetros de consumo;
padrões e modelos de luminárias, postes e demais elementos de projeto 
adotados;

Coordenação e gerenciamento do projeto:
Compatibilização com outros projetos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO

17.7

17.7.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

17.7.2 DEFINIÇÕES

17.7.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 720,012% 5.191,721 10.383,44     

2 40.000 4,00 468,008% 3.374,618 13.498,47     

3 80.000 8,00 304,205% 2.193,502 17.548,02     

4 160.000 16,00 197,733% 1.425,776 22.812,42     

5 320.000 32,00 128,527% 926,755 29.656,15     

6 640.000 64,00 83,542% 602,390 38.552,99     

7 1.280.000 128,00 54,303% 391,554 50.118,89     

8 2.560.000 256,00 35,297% 254,510 65.154,55     

9 5.120.000 512,00 22,943% 165,431 84.700,92     

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 14,913% 107,530 110.111,20   

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 54,30% 391,55 50.118,89

a2= 256,00 fp2= 35,30% 254,51 65.154,55

am= 176,64 fpm= 47,08% 339,48 59.965,25

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

17.7.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%
2 AP 20,0% 25,00%
3 PB 20,0% 45,00%
4 PE 55,0% 100,00%

APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

PROJETO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

ABNT NBR 15688:2009 Versão Corrigida:2010 - Redes de distribuição aérea de 
energia elétrica com condutores nus;

A rede de distribuição de energia elétrica é um segmento do sistema elétrico, 
composto pelas redes elétricas primárias ( redes de distribuição de média 
tensão), e redes secundárias ( redes de distribuição de baixa tensão) , cuja 
construção, manutenção e operação é responsabilidade das companhias 
distribuidoras de eletricidade.

m2

ÁREA (a)

ABNT NBR 15214:2005 Errata 1:2006 - Rede de distribuição de energia elétrica - 
Compartilhamento de infra-estrutura com redes de telecomunicações;

ABNT NBR 8451:1998 - Postes de concreto armado para redes de distribuição 
de energia elétrica - Especificação;

ABNT NBR 8452:1998 - Postes de concreto armado para redes de distribuição 
de energia elétrica - Padronização.

ITEM

Valor proporcional:DescriçãoEtapa/ 
serviço 

nr.

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Projeto para execução:

Levantamento de dados:

Abrev.

Projeto básico: Opcional (1)
Anteprojeto:



Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,0% 10,00%

6 CP 10,0% 20,00%
7 AS 5,0% 25,00%
8 AE 5,0% 30,00%
9 AB 5,0% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

17.7.5 PRODUTOS FINAIS
17.7.5.1
17.7.5.1.1

a)
b)
c)
d)
e)

f)
17.7.5.1.2

a)
b)
c)
d)

17.7.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%
3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%
4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%
5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%
7 CP 10,00% 20,00%
8 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%
9 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%
10 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

parâmetros de consumo;

Compatibilização com outros projetos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Coordenação e gerenciamento do projeto:

projetos de planejamento urbano;
levantamento sócio-econômico;

dimensionamento do sistema;
planta de situação;

Assessoria para aprovação de projeto:
Assistência à execução da obra:

planta da rede de energia elétrica com indicação dos elementos de 
distribuição e proteção;

Informações técnicas a utilizar:
levantamentos topográficos e cartográficos;

"As built" (desenho conforme construído):

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

Compatibilização com outros projetos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:Descrição

concepção do sistema;

padrões e modelos de luminárias, postes e demais elementos de projeto 
adotados;

Projetos para execução:

estudos econômicos e seleção de alternativas;
Informações técnicas a produzir:

Coordenação e gerenciamento do projeto:



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO

17.8

17.8.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

17.8.2 DEFINIÇÕES

17.8.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 480,008% 3.461,147 6.922,29       

2 40.000 4,00 312,005% 2.249,746 8.998,98       

3 80.000 8,00 202,803% 1.462,335 11.698,68     

4 160.000 16,00 131,822% 950,518 15.208,28     

5 320.000 32,00 85,684% 617,836 19.770,76     

6 640.000 64,00 55,695% 401,594 25.701,99     

7 1.280.000 128,00 36,202% 261,036 33.412,59     

8 2.560.000 256,00 23,531% 169,673 43.436,37     

9 5.120.000 512,00 15,295% 110,288 56.467,28     

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 9,942% 71,687 73.407,47     

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 36,20% 261,04 33.412,59

a2= 256,00 fp2= 23,53% 169,67 43.436,37

am= 176,64 fpm= 31,39% 226,32 39.976,83

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

17.8.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%
2 AP 20,0% 25,00%
3 PB 20,0% 45,00%
4 PE 55,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

ABNT NBR 15214:2005 - Rede de distribuição de energia elétrica - 
Compartilhamento de infra-estrutura com redes de telecomunicações;

ABNT NBR 12528:1992 - Símbolos gráficos de transmissão em telecomunicações 
- Simbologia;

ABNT NBR 12527:1991 - Símbolos gráficos de equipamentos periféricos e de 
comutação em telecomunicações - Simbologia.

APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

ÁREA (a)

PROJETO DE REDE DE COMUNICAÇÕES (TELEFONE, INTERNET, 
TV)

Sistema em que um conjunto de dispositivos, enlaces de comunicação e 
pacotes e softwares permitam que pessoas e equipamentos possam trocar 
informações.

ITEM

m2

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição Valor proporcional:

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Levantamento de dados:
Anteprojeto:
Projeto básico: Opcional (1)
Projeto para execução:



Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,0% 10,00%

6 CP 10,0% 20,00%
7 AS 5,0% 25,00%
8 AE 5,0% 30,00%
9 AB 5,0% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

17.8.5 PRODUTOS FINAIS
17.8.5.1
17.8.5.1.1

a)
b)
c)
d)
e)
f)

17.8.5.1.2
a)
b)
c)
d)

e)

17.8.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%
3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%
4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%
5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%
7 CP 10,00% 20,00%
8 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%
9 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%
10 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

Assistência à execução da obra:
Assessoria para aprovação de projeto:

"As built" (desenho conforme construído):

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Compatibilização com outros projetos:

Projetos para execução:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Compatibilização com outros projetos:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Forma de pagamento:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

detalhes executivos;

planta da rede de comunicações com indicação dos elementos de 
distribuição;

padrões e modelos tecnológicos a serem adotados;
estudos econômicos e seleção de alternativas;
Informações técnicas a produzir:
concepção do sistema;
dimensionamento do sistema;

parâmetros de consumo;

Informações técnicas a utilizar:
levantamentos topográficos e cartográficos;
projetos de planejamento urbano;
levantamento sócio-econômico;

planta de situação;



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO

17.9

17.9.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
(Texto não concluído)

17.9.2 DEFINIÇÕES

17.9.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 120,002% 865,287 1.730,57     

2 40.000 4,00 78,001% 562,436 2.249,75     

3 80.000 8,00 50,701% 365,584 2.924,67     

4 160.000 16,00 32,956% 237,629 3.802,07     

5 320.000 32,00 21,421% 154,459 4.942,69     

6 640.000 64,00 13,924% 100,398 6.425,50     

7 1.280.000 128,00 9,050% 65,259 8.353,15     

8 2.560.000 256,00 5,883% 42,418 10.859,09   

9 5.120.000 512,00 3,824% 27,572 14.116,82   

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 2,485% 17,922 18.351,87   

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 9,05% 65,26 8.353,15

a2= 256,00 fp2= 5,88% 42,42 10.859,09

am= 176,64 fpm= 7,85% 56,58 9.994,21

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

17.9.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%
2 AP 20,0% 25,00%
3 PB 20,0% 45,00%
4 PE 55,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,0% 10,00%

ITEM APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES 

PROPORCIONAIS  (R$)

ÁREA (a)

Levantamento de dados:

m2

Descrição

Anteprojeto:

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Valor proporcional:Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

Projeto básico: Opcional (1)

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Projeto para execução:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

O caderno de especificações tem por objetivo estabelecer normas para a 
execução dos serviços descritos, bem como especificar materiais, 
equipamentos e acessórios a serem aplicados na reforma ou construção de 
uma edificação. Estas especificações servem de base exclusiva do tipo e 
definição técnica dos materiais, equipamentos e acessórios a serem usados 
no local dos serviços e o modo de instalação dos mesmos.



6 CP 10,0% 20,00%
7 AS 5,0% 25,00%
8 AE 5,0% 30,00%
9 AB 5,0% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

17.9.5 PRODUTOS FINAIS
17.9.5.1

a)

17.9.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%
3 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%
4 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%
5 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

6 CO 10,00% 10,00%
7 CP 10,00% 20,00%
8 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%
9 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%
10 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

"As built" (desenho conforme construído):

Assessoria para aprovação de projeto:
Assistência à execução da obra:

Produto final
Especificações e normas para a execução dos serviços, especificação de 
materiais, equipamentos e acessórios a serem aplicados na construção. 

Compatibilização com outros projetos:

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Coordenação e gerenciamento do projeto:
Compatibilização com outros projetos:

Forma de pagamento:



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO

17.10

17.10.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
(Texto não concluído)

17.10.2 DEFINIÇÕES

17.10.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 120,002% 865,287 1.730,57     

2 40.000 4,00 78,001% 562,436 2.249,75     

3 80.000 8,00 50,701% 365,584 2.924,67     

4 160.000 16,00 32,956% 237,629 3.802,07     

5 320.000 32,00 21,421% 154,459 4.942,69     

6 640.000 64,00 13,924% 100,398 6.425,50     

7 1.280.000 128,00 9,050% 65,259 8.353,15     

8 2.560.000 256,00 5,883% 42,418 10.859,09   

9 5.120.000 512,00 3,824% 27,572 14.116,82   

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 2,485% 17,922 18.351,87   

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 9,05% 65,26 8.353,15

a2= 256,00 fp2= 5,88% 42,42 10.859,09

am= 176,64 fpm= 7,85% 56,58 9.994,21

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

17.10.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%
2 AP 20,0% 25,00%
3 PB 20,0% 45,00%
4 PE 55,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1)

Anteprojeto:
Projeto básico: Opcional (1)
Projeto para execução:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Levantamento de dados:

MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo é um documento presente nos projetos de engenharia e 
arquitetura onde contem num documento todo o detalhamento do projeto 
realizado. Dentre inúmeros outros tópicos, pode conter: conceituação do 
projeto, normas adotadas para a realização dos cálculos, premissas básicas 
adotadas durante o projeto, objetivos do projeto, detalhamento de materiais 
empregados na obra ou no produto, demais detalhes que podem ser 
importantes para o entendimento completo do projeto.

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição Valor proporcional:

ITEM ÁREA (a) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES 

PROPORCIONAIS  (R$)

m2



 -Outros serviços adicionais:
5 CO 10,0% 10,00%

6 CP 10,0% 20,00%
7 AS 5,0% 25,00%
8 AE 5,0% 30,00%
9 AB 5,0% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

17.10.5 PRODUTOS FINAIS

a)
b)
c)
d)
e)
f)

17.10.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
1 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%
2 AP Anteprojeto: 16,00% 40,00%
3 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 56,00%
4 PE Projeto para execução: 44,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%
Obs.:  (1)

 -Outras etapas adicionais:

5 CO 10,00% 10,00%
6 CP 10,00% 20,00%
7 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%
8 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%
9 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

Forma de pagamento:

Como o Projeto básico (PB) é opcional, caso o mesmo não seja 
realizado o seu valor proporcional deverá ser adicionado ao 
Projeto para execução (PE).

Coordenação e gerenciamento do projeto:
Compatibilização com outros projetos:

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Assessoria para aprovação de projeto:
Assistência à execução da obra:
"As built" (desenho conforme construído):

Conceituação do projeto;

Demais detalhes que podem ser importantes para o entendimento completo 
do projeto.

Normas adotadas para a realização dos cálculos;
Premissas básicas adotadas durante o projeto;
Objetivos do projeto;
Detalhamento de materiais empregados na obra ou no produto;

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Compatibilização com outros projetos:



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO

17.11

17.11.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
(Texto não concluído)

17.11.2 DEFINIÇÕES

17.11.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 240,004% 1.730,574 3.461,15       

2 40.000 4,00 156,003% 1.124,873 4.499,49       

3 80.000 8,00 101,402% 731,167 5.849,34       

4 160.000 16,00 65,911% 475,259 7.604,14       

5 320.000 32,00 42,842% 308,918 9.885,38       

6 640.000 64,00 27,847% 200,797 12.851,00     

7 1.280.000 128,00 18,101% 130,518 16.706,30     

8 2.560.000 256,00 11,766% 84,837 21.718,18     

9 5.120.000 512,00 7,648% 55,144 28.233,64     

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 4,971% 35,843 36.703,73     

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 18,10% 130,52 16.706,30

a2= 256,00 fp2= 11,77% 84,84 21.718,18

am= 176,64 fpm= 15,69% 113,16 19.988,42

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

17.11.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 EP 15,0% 15,00%
2 PF 85,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

 -Outros serviços adicionais:
3 CO 10,0% 10,00%

4 CP 10,0% 20,00%
Total (etapas adicionais): 20,000%

17.11.5 PRODUTOS FINAIS
17.11.5.1

a)

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Produto final:

Compatibilização com outros projetos:

ITEM APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

m2

ÁREA (a)

O Orçamento Sintético é o tipo de orçamento onde são indicados as 
unidades, quantidades, preços unitários e preços totais de cada serviço 
individualmente e o somatório dos serviços indicando o seu valor total.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Valor proporcional:Descrição

Orçamento onde são indicados as unidades, quantidades, preços unitários e 
preços totais de cada serviço individualmente e o somatório dos serviços 
indicando o seu valor total.

Estudo preliminar:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Produto Final:



17.11.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
2 EP Estudo preliminar: 12,00% 32,00%
3 PF Produto final: 68,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

 -Outras etapas adicionais:

4 CO 10,00% 10,00%

5 CP 10,00% 20,00%
Total (etapas adicionais): 20,000%

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição Forma de pagamento:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Compatibilização com outros projetos:



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO

17.12

17.12.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
(Texto não concluído)

17.12.2 DEFINIÇÕES
a)

17.12.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 360,006% 2.595,860 5.191,72       

2 40.000 4,00 234,004% 1.687,309 6.749,24       

3 80.000 8,00 152,103% 1.096,751 8.774,01       

4 160.000 16,00 98,867% 712,888 11.406,21     

5 320.000 32,00 64,263% 463,377 14.828,07     

6 640.000 64,00 41,771% 301,195 19.276,50     

7 1.280.000 128,00 27,151% 195,777 25.059,44     

8 2.560.000 256,00 17,648% 127,255 32.577,28     

9 5.120.000 512,00 11,471% 82,716 42.350,46     

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 7,456% 53,765 55.055,60     

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 27,15% 195,78 25.059,44

a2= 256,00 fp2= 17,65% 127,25 32.577,28

am= 176,64 fpm= 23,54% 169,74 29.982,62

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

17.12.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 EP 15,0% 15,00%
2 PF 85,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

 -Outros serviços adicionais:
3 CO 10,0% 10,00%

4 CP 10,0% 20,00%
Total (etapas adicionais): 20,000%

Produto final:

Descrição

O orçamento analítico é composto de unidade, quantidade, composição do 
preço unitário e preço total. Por sua vez, a composição do preço unitário é 
apresentada com as unidades, quantidades, preços unitários e preço total de 
cada um dos seus componentes. Posteriormente, são acresdidas as Leis 
Sociais (LS) sobre a mão de obra e os Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 
sobre materiais e mão de obra, formando assim o preço de venda de cada 
serviço, individualmente.

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

ITEM

Estudo preliminar:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Compatibilização com outros projetos:

APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

m2

ÁREA (a)

Valor proporcional:



17.12.5 PRODUTOS FINAIS
17.12.5.1.

a)

17.12.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
2 EP Estudo preliminar: 12,00% 32,00%
3 PF Produto final: 68,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

 -Outras etapas adicionais:

4 CO 10,00% 10,00%
5 CP 10,00% 20,00%

Total (etapas adicionais): 20,000%
Compatibilização com outros projetos:

Forma de pagamento:Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Produto final
Orçamento analítico composto de unidade, quantidade, composição do 
preço unitário e preço total. Por sua vez, a composição do preço unitário é 
apresentada com as unidades, quantidades, preços unitários e preço total de 
cada um dos seus componentes. Posteriormente, são acrescidas as Leis 
Sociais (LS) sobre a mão de obra e os Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 
sobre materiais e mão de obra, formando assim o preço de venda de cada 
serviço, individualmente.

Coordenação e gerenciamento do projeto:



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO

17.13

17.13.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
(Texto não concluído)

17.13.2 DEFINIÇÕES

17.13.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 360,006% 2.595,860 5.191,72       

2 40.000 4,00 234,004% 1.687,309 6.749,24       

3 80.000 8,00 152,103% 1.096,751 8.774,01       

4 160.000 16,00 98,867% 712,888 11.406,21     

5 320.000 32,00 64,263% 463,377 14.828,07     

6 640.000 64,00 41,771% 301,195 19.276,50     

7 1.280.000 128,00 27,151% 195,777 25.059,44     

8 2.560.000 256,00 17,648% 127,255 32.577,28     

9 5.120.000 512,00 11,471% 82,716 42.350,46     

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 7,456% 53,765 55.055,60     

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 27,15% 195,78 25.059,44

a2= 256,00 fp2= 17,65% 127,25 32.577,28

am= 176,64 fpm= 23,54% 169,74 29.982,62

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

17.13.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 EP 15,0% 15,00%
2 PF 85,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

 -Outros serviços adicionais:
3 CO 10,0% 10,00%

4 CP 10,0% 20,00%
Total (etapas adicionais): 20,000%
Compatibilização com outros projetos:

Valor proporcional:Descrição

CRONOGRAMA DE OBRA

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

Esse registro expressa visualmente a programação das atividades que serão 
realizadas durante a construção. Ele pode ser mais ou menos detalhado, 
contemplando a duração de serviços específicos (por exemplo, a instalação 
das esquadrias de um edifício) ou apenas as fases mais gerais da obra 
(fundações, estrutura, alvenaria, etc.). Essa programação organizada permite 
que o construtor compre ou contrate materiais, mão de obra e equipamentos 
na hora certa.

Produto final:
Estudo preliminar:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

ITEM APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

m2

ÁREA (a)



17.13.5 PRODUTOS FINAIS
17.13.5.1.

a)

17.13.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
1 EP Estudo preliminar: 12,00% 32,00%
2 PF Produto final: 68,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

 -Outras etapas adicionais:

3 CO 10,00% 10,00%
4 CP 10,00% 20,00%

Total (etapas adicionais): 20,000%

Documento demonstrativo da programação das atividades que serão 
realizadas durante a construção. Ele pode ser mais ou menos detalhado, 
contemplando a duração de serviços específicos ou apenas as fases mais 
gerais da obra. 

Produto final:

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição Forma de pagamento:

Coordenação e gerenciamento do projeto:
Compatibilização com outros projetos:



ÂMBITO DO URBANISMO
GRUPO DE SERVIÇOS: (10) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO

17.14

17.14.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
(Texto não concluído)

17.14.2 DEFINIÇÕES

17.14.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

hectare 
(ha)

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

 fator de 
redução 
de cada 
faixa: 

0,650       

1 Até 20.000 2,00 480,008% 3.461,147 6.922,29       

2 40.000 4,00 312,005% 2.249,746 8.998,98       

3 80.000 8,00 202,803% 1.462,335 11.698,68     

4 160.000 16,00 131,822% 950,518 15.208,28     

5 320.000 32,00 85,684% 617,836 19.770,76     

6 640.000 64,00 55,695% 401,594 25.701,99     

7 1.280.000 128,00 36,202% 261,036 33.412,59     

8 2.560.000 256,00 23,531% 169,673 43.436,37     

9 5.120.000 512,00 15,295% 110,288 56.467,28     

10 desta faixa 
para cima

10.240.000 1.024,00 9,942% 71,687 73.407,47     

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:
Faixa Área (ha) Índice fp - % 

sobre o 
custo da 
obra:

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

a1= 128,00 fp1= 36,20% 261,04 33.412,59

a2= 256,00 fp2= 23,53% 169,67 43.436,37

am= 176,64 fpm= 31,39% 226,32 39.976,83

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - ((fp1-fp2)*((am-a1)/(fp2-fp1))

17.14.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 EP 15,0% 15,00%
2 PF 85,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

 -Outros serviços adicionais:
3 CO 10,0% 10,00%

4 CP 10,0% 20,00%
5 AS 5,0% 25,00%
6 AE 5,0% 30,00%
7 AB 5,0% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DE 
PROJETO DE URBANISMO

ITEM

Valor proporcional:DescriçãoEtapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

VALOR UNITÁRIO:  -FATOR PERCENTUAL (fp) 
SOBRE O CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB)

m2

ÁREA (a)

Produto final:

"As built" (desenho conforme construído):

Compatibilização com outros projetos:

APLICAÇÃO PRÁTICA- 
VALORES PROPORCIONAIS  

(R$)

Estudo preliminar:

Assessoria para aprovação de projeto:
Assistência à execução da obra:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

O Estudo de Viabilidade Econômico e Financeiro tem como objetivo avaliar o 
plano de investimento a ser realizado, demonstrando a viabilidade ou 
inviabilidade do projeto.



17.14.5 PRODUTOS FINAIS
17.14.5.1

a)

17.14.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%
2 EP Estudo preliminar: 12,00% 32,00%
3 PF Produto final: 68,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

 -Outras etapas adicionais:

4 CO 10,00% 10,00%
5 CP 10,00% 20,00%
6 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%
7 AE Assistência à execução da obra: 5,00% 30,00%
8 AB "As built" (desenho conforme construído): 5,00% 35,00%

Total (etapas adicionais): 35,000%

O Estudo de Viabilidade Econômico e Financeiro apresentando o plano de 
investimento a ser realizado, demonstrando a viabilidade ou inviabilidade do 
empreendimento.

Produto final

Forma de pagamento:Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Coordenação e gerenciamento do projeto:
Compatibilização com outros projetos:



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.0 PLANOS DIRETORES  
  



 

 

CONDIÇÕES BÁSICAS PARA SERVIÇOS DE (11) PLANOS DIRETORES 
 
18.1. Considerações Gerais 
 
Texto não concluído. 
 
18.2. Modalidade de Remuneração Adotada 
 
18.2.1. Para determinação dos valores dos serviços no campo de atuação do tipo (06) PLANOS 
DIRETORES (MUNICIPAIS), é necessário, inicialmente, pesquisar a população urbana e rural (em milhares 
de habitantes) e a superfície urbana e rural do município (em km2) objeto do trabalho.  
 
-O valor dos projetos/ serviços são obtidos multiplicando-se os dois tipos de população e os dois tipos 
de superfície pela quantidade de CUB´s previstos na na Tabela de Honorários específica. Neste caso o 
objetivo é o de utilizar o CUB- N8-R primordialmente como moeda estadual de indexação mensal, do 
que como elemento para cálculo do custo de execução da obra, dadas as especificidades dos 
serviços do tipo. 
 
-Nos valores calculados no presente Manual estão previstos as mesmas verbas para encargos sociais, 
impostos, despesas indiretas e lucro discriminados no item 7.3. 
 
-A critério do proponente, e para o caso de serviços que envolvem custos extraordinários com viagens, 
consultorias externas e outras despesas não habituais, o valor poderá também ser calculado conforme 
a “Modalidade de Remuneração 01 – Cálculo pelo Custo do Serviço”, conforme item 6.6.7 deste 
Manual..  
 
 
18.3.  Passo a passo para determinar o valor dos Planos Diretores Municipais 
 
Texto não concluído. 
 
 
18.4. Fórmula básica para calcular o valor dos Plano Diretores Municipais 
 
Texto não concluído. 

  



 

 

 
18.0 (18)PLANOS DIRETORES 
18.1 Levantamento ou Inventário Urbano 
18.2 Levantamento Sociológico 
18.3 Diagnóstico Ambiental 
18.4 Legislação Urbana Municipal 
18.5 Plano Diretor de Mobilidade e Transporte 
18.6 Plano de Saneamento Básico Ambiental 
18.7 Plano Diretor de Proteção ao Meio Ambiente e à Paisagem 
18.8 Plano de Manejo Ambiental 
18.9 Plano Diretor de Regeneração Cultural 
18.10 Plano Diretor de Operação Urbana Consorciada 
18.11 Plano Diretor de Habitação de Interesse Social 

  



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (11) PLANOS DIRETORES

18.1

18.1.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da Cidade);

18.1.2 DEFINIÇÕES

18.1.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

18.1.3.1.

18.1.3.2. Cálculo em função da população e território indexados ao CUB:

 x1000hab CUB/1000
hab

x1000hab CUB/1000
hab

km2 CUB/km2 km2 CUB/km2

a b c d e f g h V= [(axb) + (c x 
d) + (e x f) + (g x 

h)] x CUB

0,78

1 Até 5 6,0000 5 6,0000     10             6,0000     40            1,2000     121.138,08 1,00

2 10 4,6800 10 4,6800 20             4,6800     80            0,9360 188.975,40 1,56

3 20 3,6504 20 3,6504 40             3,6504     160          0,7301 294.801,63 2,43

4 40 2,8473 40 2,8473 80             2,8473     320          0,5695 459.890,55 3,80

5 80 2,2209 80 2,2209 160           2,2209     640          0,4442 717.429,25 5,92

6 160 1,7323 160 1,7323 320           1,7323     1.280       0,3465 1.119.189,63 9,24

7 320 1,3512 320 1,3512 640           1,3512     2.560       0,2702 1.745.935,82 14,41

8 640 1,0539 640 1,0539 1.280        1,0539     5.120       0,2108 2.723.659,89 22,48

9 1.280 0,8221 1.280 0,8221 2.560        0,8221     10.240     0,1644 4.248.909,42 35,07

10 desta faixa 
para cima

2.560 0,6412 2.560 0,6412 5.120        0,6412     20.480     0,1282 6.628.298,70 54,72

EXEMPLO DE APLICAÇÃO COM CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:

 x1000hab CUB/1000
hab

 x1000hab CUB/1000
hab

km2 CUB/km2 km2 CUB/km2

a b c d e f g h V= [(axb) + (c x 
d) + (e x f) + (g x 

h)] x CUB

1 inferior 1.280,00 0,8221 5,00 6,0000 160,00 2,2209 40,00 1,2000 1.071.201,24

2 superior 2.560,00 0,6412 10,00 4,6800 320,00 1,7323 80,00 0,9360 1.671.073,93

m média (real) 2.442,31 0,6578 5,10 5,9736 293,01 1,8147 41,13 1,1925 1.599.240,46

Fómula de interpolação para a coluna "b": bm= b1 - [(b1-b2)*((am-a1)/(b2-b1)]

Fómula de interpolação para a coluna "d": dm= d1 - [(d1-d2)*((cm-c1)/(d2-d1)]

Fómula de interpolação para a coluna "f": fm= f1 - [(f1-f2)*((em-e1)/(f2-f1)]

PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS

Valor total 
por faixa 

(R$)

População

População Área

Área

Rural Urbana Rural

Fator 
proporcion

al

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo Custo do Serviço ou 
utilizar a Modalidade abaixo:

Urbana

Plano diretor é um documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos consensuados para o 
Município e estabelece princípios, diretrizes e normas a serem utilizadas como base para que as 
decisões dos atores envolvidos no processo de desenvolvimento urbano convirjam, tanto quanto 
possível, na direção desses objetivos.

Rural

Como exemplo, calcula-se o valor para elaboração do Plano Diretor (Mapas de zoneamento e 
indicadores de uso e ocupação do solo) para uma cidade do porte de Fortaleza, com 2.442,31mil 
habitantes urbanos, 5,10mil habitantes rurais, 293,01km2 de área urbana e 41,13km2 de área rural:

Faixas

Urbana Rural

ABNT NBR 12267:1992 - Normas para elaboração de Plano Diretor - Procedimento 

Faixas

Os projetos/ serviços complementares tais como levantamentos cartográficos, diagnóstico 
geoambiental, inventário urbano e a elaboração das leis complementares (lei de parcelamento, 
uso e ocupação do solo, lei do sistema viário, código de posturas e outras) devem ser cobrados 
individualmente e não estão contemplados nos valores previstos para esta atividade.

A critério do proponente, e para o caso de serviços que envolvem custos extraordinários com 
viagens, consultorias externas e outras despesas não habituais, o valor poderá também ser 
calculado conforme a metodologia indicada no item 6.6.7 do presente Manual.

Valor total 
(R$)Urbana



Fómula de interpolação para a coluna "h": hm= h1 - [(h1-h2)*((gm-g1)/(h2-h1)]

Fórmula para determinar o valor do Plano Diretor: V= [(a x b) + (c x d) + (e x f) + (g x h)] x CUB

18.1.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula

do
1 LD 10,0% 10,00%

2 PN 10,0% 20,00%

4 EP 20,0% 40,00%

5 AP 30,0% 70,00%

6 PL 30,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

 -Outros serviços adicionais:
7 CO 10,0% 10,00%

8 CP 10,0% 20,00%

9 AS 5,0% 25,00%

Total (etapas adicionais): 25,000%

18.1.5 PRODUTOS FINAIS
18.1.5.1

18.1.5.1

a)

a)

c)

j)

18.1.5.2

a)

b)

c)

18.1.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

AC 20,00% 20,00% 319.848,09

1 LD 8,00% 28,00% 127.939,24

2 PN 8,00% 36,00% 127.939,24

4 EP 16,00% 52,00% 255.878,47

5 AP 24,00% 76,00% 383.817,71

6 PL 24,00% 100,00% 383.817,71

Total (etapas normais): 100,00% 1.599.240,46

 -Outras etapas adicionais:

7 CO 10,00% 10,00% 159.924,05

8 CP 10,00% 20,00% 159.924,05

9 AS 5,00% 25,00% 79.962,02

Total (etapas adicionais): 25,000% 399.810,11

Compatibilização com outros projetos:

Assessoria para aprovação de projeto:

Anteprojeto:

Projeto legal:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Assessoria para aprovação de projeto:

Descrição

Assinatura do contrato:

Levantamento de dados:

Programa de necessidades:

Estudo preliminar:

Programa de necessidades:

Estudo preliminar:

Anteprojeto:

Projeto legal:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Descrição

Levantamento de dados:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Forma de pagamento:

Valor proporcional:

Informações técnicas a utilizar:

levantamentos topográficos e cartográficos;

Informações técnicas a produzir:

Plano Diretor de Estruturação Urbana (minuta de lei)

Projeto legal:

diagnósticos geambientais;

levantamento sócio-econômico;

Plantas/ mapas de estruturação urbana;

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

outros;

outros;



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (11) PLANOS DIRETORES

18.2

18.2.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
(Texto não concluído)

18.2.2 DEFINIÇÕES

18.2.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

18.1.3.1.

18.1.3.2. Cálculo em função da população e território indexados ao CUB:

 
x1000hab

CUB/1000
hab

 
x1000hab

CUB/1000
hab

km2 CUB/km2 km2 CUB/km2

a b c d e f g h V= [(axb) + (c x d) + 
(e x f) + (g x h)] x 

CUB

0,78

1 Até 5 0,6000 5 0,6000 20           0,6000 20           0,1200    14.709,62 1,00

2 10 0,4680 10 0,4680 40           0,4680    40           0,0936 22.947,01 1,56

3 20 0,3650 20 0,3650 80           0,3650    80           0,0730 35.797,34 2,43

4 40 0,2847 40 0,2847 160         0,2847    160         0,0569 55.843,85 3,80

5 80 0,2221 80 0,2221 320         0,2221    320         0,0444 87.116,41 5,92

6 160 0,1732 160 0,1732 640         0,1732    640         0,0346 135.901,60 9,24

7 320 0,1351 320 0,1351 1.280      0,1351    1.280      0,0270 212.006,49 14,41

8 640 0,1054 640 0,1054 2.560      0,1054    2.560      0,0211 330.730,13 22,48

9 1.280 0,0822 1.280 0,0822 5.120      0,0822    5.120      0,0164 515.939,00 35,07

10 desta faixa 
para cima

2.560 0,0641 2.560 0,0641 10.240    0,0641    10.240    0,0128 804.864,84 54,72

EXEMPLO DE APLICAÇÃO COM CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:

 
x1000hab

CUB/1000
hab

 
x1000hab

CUB/1000
hab

km2 CUB/km2 km2 CUB/km2

a b c d e f g h V= [(axb) + (c x d) + 
(e x f) + (g x h)] x 

CUB

1 inferior 1.280,00 0,0822 5,00 0,6000 160,00 0,2847 20,00 0,1200 112.616,43

2 superior 2.560,00 0,0641 10,00 0,4680 320,00 0,2221 40,00 0,0936 175.681,63

m média (real) 2.442,31 0,0658 5,10 0,5974 293,01 0,2327 20,13 0,1198 168.940,76

Fómula de interpolação para a coluna "b": bm= b1 - [(b1-b2)*((am-a1)/(b2-b1)]

Fómula de interpolação para a coluna "d": dm= d1 - [(d1-d2)*((cm-c1)/(d2-d1)]

Fómula de interpolação para a coluna "f": fm= f1 - [(f1-f2)*((em-e1)/(f2-f1)]

Fómula de interpolação para a coluna "h": hm= h1 - [(h1-h2)*((gm-g1)/(h2-h1)]

Fórmula para determinar o valor do Plano Diretor: V= [(a x b) + (c x d) + (e x f) + (g x h)] x CUB

18.2.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula

do
1 LD 100,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

Levantamentos Urbano é um trabalho que se destina a registrar, analisar e interpretar o meio 
urbano, visando sua caracterização e classificação, bem como o seu mapeamento. Os 
levantamentos urbanos servem de base para a determinação do potencial de uso dos 
espaços urbanos.

Descrição

Levantamento de dados:

Como exemplo, calcula-se o valor do serviço descrito para uma cidade semelhante a 
Fortaleza, com 2.442,31mil habitantes urbanos, 5,10mil habitantes rurais, 293,01km2 de área 
urbana e 20,13km2 de área rural:

Faixas População Área

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Faixas População Área

Urbana Rural Urbana

LEVANTAMENTO OU INVENTÁRIO URBANO

Rural

Valor total 
por faixa (R$)

Fator 
proporci
onal

Valor proporcional:

Urbana RuralUrbana Rural

Valor total 
por faixa (R$)

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo Custo do Serviço 
ou utilizar a Modalidade abaixo:



18.2.5 PRODUTOS FINAIS

18.2.5.1

18.2.5.1.1

a)

a)

c)

j)

18.2.5.2.2

a)

b)

c)

18.2.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na 

etapa

Acumulado

AC 20,00% 20,00% 33.788,15

1 LD Levantamento de dados: 80,00% 100,00% 135.152,61

Total (etapas normais): 100,00% 168.940,76

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Assinatura do contrato:

Forma de pagamento:

levantamento sócio-econômico;

outros;

Levantamento de dados:

Informações técnicas a utilizar:

levantamentos topográficos e cartográficos;

diagnósticos geambientais;

outros;

Informações técnicas a produzir:

Relatório de levantamento ou inventário urbano de setor de cidade

Plantas/ mapas de levntamento ou inventário urbano;



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (11) PLANOS DIRETORES

18.3

18.3.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
18.3.1.1

18.3.1.2

18.3.1.3

18.3.1.4

18.3.2 DEFINIÇÕES

18.3.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

18.3.3.1.

18.3.3.2. Cálculo em função da população e território indexados ao CUB:

 x1000hab CUB/1000
hab

 x1000hab CUB/1000
hab

km2 CUB/km2 km2 CUB/km2

0,65

1 Até 5 0,9000 5 0,9000     20             0,9000     20            0,1800     22.064,44 1,00

2 10 0,5850 10 0,5850 40             0,5850     40            0,1170 28.683,77 1,30

3 20 0,3803 20 0,3803 80             0,3803     80            0,0761 37.288,90 1,69

4 40 0,2472 40 0,2472 160           0,2472     160          0,0494 48.475,57 2,20

5 80 0,1607 80 0,1607 320           0,1607     320          0,0321 63.018,24 2,86

6 160 0,1044 160 0,1044 640           0,1044     640          0,0209 81.923,71 3,71

7 320 0,0679 320 0,0679 1.280        0,0679     1.280       0,0136 106.500,82 4,83

8 640 0,0441 640 0,0441 2.560        0,0441     2.560       0,0088 138.451,06 6,27

9 1.280 0,0287 1.280 0,0287 5.120        0,0287     5.120       0,0057 179.986,38 8,16

10 desta faixa 
para cima

2.560 0,0186 2.560 0,0186 10.240      0,0186     10.240     0,0037 233.982,30 10,60

EXEMPLO DE APLICAÇÃO COM CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO:

 x1000hab CUB/1000
hab

 x1000hab CUB/1000
hab

km2 CUB/km2 km2 CUB/km2

a b c d e f g h V= [(axb) + (c x d) 
+ (e x f) + (g x h)] x 

CUB
1 inferior 1.280,00 0,0287 5,00 0,9000 160,00 0,2472 20,00 0,1800 60.824,21

2 superior 2.560,00 0,0186 10,00 0,5850 320,00 0,1607 40,00 0,1170 79.071,47

m média (real) 2.442,31 0,0196 5,10 0,8937 293,01 0,1752 20,13 0,1796 77.371,83

Fómula de interpolação para a coluna "b": bm= b1 - [(b1-b2)*((am-a1)/(b2-b1)]

Fómula de interpolação para a coluna "d": dm= d1 - [(d1-d2)*((cm-c1)/(d2-d1)]

Fómula de interpolação para a coluna "f": fm= f1 - [(f1-f2)*((em-e1)/(f2-f1)]

Fómula de interpolação para a coluna "h": hm= h1 - [(h1-h2)*((gm-g1)/(h2-h1)]

Fórmula para determinar o valor do Plano Diretor: V= [(a x b) + (c x d) + (e x f) + (g x h)] x CUB

Como exemplo, calcula-se o valor para uma cidade semelhante a Fortaleza, com 2.442,31mil 
habitantes urbanos, 5,10mil habitantes rurais, 293,01km2 de área urbana

Faixas

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo Custo do Serviço ou 
utilizar a Modalidade abaixo:

As leis usualmente elaboradas por ocasião da elaboração dos Planos Diretores estão abaixo 
indicadas: 

Lei Nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Institui o novo Código Florestal

ABNT NBR 13296:1995 - Espaço físico para o uso do solo urbano - Classificação

Lei Nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras 
Providências. 

Normas ambientais

A legislação urbanística existe para se estabelecer limites às ações humanas que interferem no 
espaço urbano e na qualidade de vida na cidade. Essas ações estão relacionadas com as 
necessidades próprias de uma vida em um grande centro urbano, como moradia, trabalho, 
educação, saúde, locomoção, alimentação e lazer. 

LEGISLAÇÃO URBANA MUNICIPAL

População

Faixas

Urbana Rural

População Área

 -Lei de Parcelamento do Solo Urbano;

Fator 
proporcion

al
Urbana Rural Urbana Rural

Valor total 
por faixa (R$)

Área

Valor total 
por faixa (R$)Urbana Rural

 -Lei do Sistema Viário;

 -Lei de Uso e Ocupação do Solo;

 -Código Ambiental Municipal;

O valor a ser cobrado para a elaboração de cada uma delas, individualmente, está indicado no 
item 18.3.3, abaixo.

 -Código de Obras e Posturas Municipais;



18.3.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula

do
1 PN 5,0% 5,00%

2 EP 15,0% 20,00%

3 AP 20,0% 40,00%

4 PL 60,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

18.3.5 PRODUTOS FINAIS
18.3.5.1

18.3.5.1.1

a)

b)

c)

d)

18.3.5.1.2

a)

b)

c)

d)

e)

f)

18.3.6

Na etapa Acumulado

AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00% 15.474,37

1 PN Programa de necessidades: 4,00% 24,00% 3.094,87

2 EP Estudo preliminar: 12,00% 36,00% 9.284,62

3 AP Anteprojeto: 16,00% 52,00% 12.379,49

4 PL Projeto legal: 48,00% 100,00% 37.138,48

Total (etapas normais): 100,00% 77.371,83

Descrição

Descrição

Programa de necessidades:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Valor proporcional:

Projeto legal:

Projeto legal:

Estudo preliminar:

Anteprojeto:

FORMA DE PAGAMENTO
Forma de pagamento:Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

levantamentos topográficos e cartográficos;

diagnósticos geambientais;

levantamento sócio-econômico;

Lei do Plano Diretor;

Informações técnicas a utilizar:

Informações técnicas a produzir:

outros;

 -Lei de Parcelamento do Solo Urbano (texto e mapas);

 -Lei do Sistema Viário (texto e mapas);

 -Lei de Uso e Ocupação do Solo (texto e mapas);

 -Código de Obras e Posturas Municipais;

 -Código Ambiental Municipal (texto e mapas);



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (11) PLANOS DIRETORES

18.4

18.4.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

18.4.2 DEFINIÇÕES

18.4.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo Custo do Serviço

18.4.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 PN 5,0% 10,00%

3 EV 5,0% 15,00%

4 EP 15,0% 30,00%

5 AP 20,0% 50,00%

6 PL 20,0% 70,00%

7 PB 20,0% 90,00%

8 PE 10,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1) e (2)

 -Outros serviços adicionais:
9 CO 10,0% 10,00%

10 CP 10,0% 20,00%

11 AS 5,0% 25,00%

Total (etapas adicionais): 25,000%

18.4.5 PRODUTOS FINAIS

18.4.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00%

4 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 32,00%

5 EP Estudo preliminar: 12,00% 44,00%

6 AP Anteprojeto: 16,00% 60,00%

7 PL Projeto legal: 16,00% 76,00%

8 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 92,00%

9 PE Projeto para execução: 8,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

 -Outras etapas adicionais:

10 CO 10,00% 10,00%

11 CP 10,00% 20,00%

12 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%

Total (etapas adicionais): 25,000%

Descrição

Levantamento de dados:

Valor proporcional:

A elaborar: descrição dos produtos (informações e documentos a produzir) e seus valores 
proporcionais previstos para cada etapa do serviço.

Abrev.Etapa/ 

serviço 

nr.

O Projeto básico (PB) e o Projeto para execução (PE) das intervenções urbanísticas 
indicadas no Plano Diretor serão objeto de contratação específica, na forma do 
presente manual.

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Assessoria para aprovação de projeto:

Projeto para execução (2):

Projeto legal:

Projeto básico: Opcional (1)

Estudo preliminar:

Anteprojeto:

Compatibilização com outros projetos:

PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE E TRANSPORTE

Programa de necessidades:

Estudo de viabilidade técnico-legal:

ABNT NBR 12267:1992 - Normas para elaboração de Plano Diretor - Procedimento  
 

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Plano diretor de mobilidade e transporte forma um conjunto de princípios e regras orientadoras, 
que fazem com que haja melhor fluidez no deslocamento urbano, integrando assim, regiões 
centrais e periféricas. Também prevê a universalização da mobilidade e acessibilidade, prioriza o 
transporte coletivo e torna a cidade sustentável.

Forma de pagamento:



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (11) PLANOS DIRETORES

18.5

18.5.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

18.5.2 DEFINIÇÕES

18.5.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo Custo do Serviço

18.5.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula

do
1 LD 5,0% 5,00%

2 PN 5,0% 10,00%

3 EV 5,0% 15,00%

4 EP 15,0% 30,00%

5 AP 20,0% 50,00%

6 PL 20,0% 70,00%

7 PB 20,0% 90,00%

8 PE 10,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1) e (2)

 -Outros serviços adicionais:
9 CO Coordenação e gerenciamento do projeto: 10,0% 10,00%

10 CP 10,0% 20,00%

11 AS 5,0% 25,00%

Total (etapas adicionais): 25,000%

18.5.5 PRODUTOS FINAIS

18.5.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00%

4 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 32,00%

5 EP Estudo preliminar: 12,00% 44,00%

6 AP Anteprojeto: 16,00% 60,00%

7 PL Projeto legal: 16,00% 76,00%

8 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 92,00%

9 PE Projeto para execução: 8,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

 -Outras etapas adicionais:

10 CO 10,00% 10,00%

11 CP 10,00% 20,00%

12 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%

Total (etapas adicionais): 25,000%

Etapa/ 

serviço 

nr.

Valor proporcional:Descrição

Compatibilização com outros projetos:

Levantamento de dados:

Abrev.

Lei nº11.445, de 05 de janeiro de 2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de 
junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e 
dá outras providências.

Saneamento básico é um conjunto de procedimentos adotados numa determinada região que 
visa proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes. Entre os procedimentos do 
saneamento básico, podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, 
limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros 
sanitários regularizados) e materias (através da reciclagem). Com estas medidas de saneamento 
básico, é possível garantir melhores condições de saúde para as pessoas, evitando a 
contaminação e proliferação de doenças. Ao mesmo tempo, garante-se a preservação do meio 
ambiente.

Projeto legal:

Projeto básico: Opcional (1)

Estudo preliminar:

Anteprojeto:

PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL

Assessoria para aprovação de projeto:

Projeto para execução (2):

Programa de necessidades:

Estudo de viabilidade técnico-legal:

A elaborar: descrição dos produtos (informações e documentos a produzir) e seus valores 
proporcionais previstos para cada etapa do serviço.

O Projeto básico (PB) e o Projeto para execução (PE) das intervenções urbanísticas 
indicadas no Plano Diretor serão objeto de contratação específica, na forma do 
presente manual.

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Forma de pagamento:



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (11) PLANOS DIRETORES

18.6

18.6.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS
(Texto não concluído)

18.6.2 DEFINIÇÕES

18.6.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

18.6.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%

2 PN 5,0% 10,00%

3 EV 5,0% 15,00%

4 EP 15,0% 30,00%

5 AP 20,0% 50,00%

6 PL 20,0% 70,00%

7 PB 20,0% 90,00%

8 PE 10,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1) e (2)

 -Outros serviços adicionais:
9 CO 10,0% 10,00%

10 CP 10,0% 20,00%

11 AS 5,0% 25,00%

Total (etapas adicionais): 25,000%

18.6.5 PRODUTOS FINAIS

18.6.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00%

4 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 32,00%

5 EP Estudo preliminar: 12,00% 44,00%

6 AP Anteprojeto: 16,00% 60,00%

7 PL Projeto legal: 16,00% 76,00%

8 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 92,00%

9 PE Projeto para execução: 8,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

PLANO DE MANEJO AMBIENTAL

Assessoria para aprovação de projeto:

Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais 
de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 
normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 
inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 
unidade;

Projeto para execução (2):

O Projeto básico (PB) e o Projeto para execução (PE) das 
intervenções urbanísticas indicadas no Plano Diretor serão objeto 
de contratação específica, na forma do presente manual.

Programa de necessidades:

Estudo de viabilidade técnico-legal:

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo 
Custo do Serviço

Abrev.

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Descrição

Projeto legal:

Projeto básico: Opcional (1)

Estudo preliminar:

Anteprojeto:

Etapa/ 
serviço 

nr.

Levantamento de dados:

A elaborar: descrição dos produtos (informações e documentos a produzir) e 
seus valores proporcionais previstos para cada etapa do serviço.

Compatibilização com outros projetos:

Valor proporcional:

DescriçãoEtapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Forma de pagamento:



 -Outras etapas adicionais:

10 CO 10,00% 10,00%

11 CP 10,00% 20,00%

12 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%

Total (etapas adicionais): 25,000%

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Compatibilização com outros projetos:



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (11) PLANOS DIRETORES

18.7

18.7.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

ABNT NBR 13296:1995 - Espaço físico para o uso do solo urbano - Classificação

18.7.2 DEFINIÇÕES

18.7.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

18.7.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%

2 PN 5,0% 10,00%

3 EV 5,0% 15,00%

4 EP 15,0% 30,00%

5 AP 20,0% 50,00%

6 PL 20,0% 70,00%

7 PB 20,0% 90,00%

8 PE 10,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1) e (2)

 -Outros serviços adicionais:
9 CO 10,0% 10,00%

10 CP 10,0% 20,00%

11 AS 5,0% 25,00%

Total (etapas adicionais): 25,000%

18.7.5 PRODUTOS FINAIS

18.7.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

A elaborar: descrição dos produtos (informações e documentos a produzir) e 
seus valores proporcionais previstos para cada etapa do serviço.

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo 
Custo do Serviço

Valor proporcional:

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Descrição

Projeto legal:

Projeto básico: Opcional (1)

Estudo preliminar:

Anteprojeto:

PLANO DIRETOR DE OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA

Operações urbanas consorciadas são intervenções pontuais realizadas sob a 
coordenação do Poder Público e envolvendo a iniciativa privada, os 
moradores e os usuários do local, buscando alcançar transformações 
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. Nesse 
instrumento, o Poder Público deve delimitar uma área e elaborar um plano de 
ocupação, no qual estejam previstos aspectos tais como a implementação 
de infra-estrutura, a nova distribuição de usos, as densidades permitidas, os 
padrões de acessibilidade, etc. Trata-se, portanto, de um plano urbanístico 
em escala quase local, através do qual podem ser trabalhados elementos de 
difícil tratamento nos planos mais genéricos (tais como altura das edificações, 
relações entre espaço público e privado, reordenamento da estrutura 
fundiária, etc.).

Lei nº10.257,  de 10 de Julho de 2001 - Regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 
outras providências.

Levantamento de dados:

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev.

Compatibilização com outros projetos:

Projeto para execução (2):

O Projeto básico (PB) e o Projeto para execução (PE) das 
intervenções urbanísticas indicadas no Plano Diretor serão objeto 
de contratação específica, na forma do presente manual.

Programa de necessidades:

Estudo de viabilidade técnico-legal:

Assessoria para aprovação de projeto:

Forma de pagamento:Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição



3 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00%

4 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 32,00%

5 EP Estudo preliminar: 12,00% 44,00%

6 AP Anteprojeto: 16,00% 60,00%

7 PL Projeto legal: 16,00% 76,00%

8 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 92,00%

9 PE Projeto para execução: 8,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

 -Outras etapas adicionais:

10 CO 10,00% 10,00%

11 CP 10,00% 20,00%

12 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%

Total (etapas adicionais): 25,000%

Coordenação e gerenciamento do projeto:

Compatibilização com outros projetos:



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (11) PLANOS DIRETORES

18.8

18.8.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

18.8.2 DEFINIÇÕES

18.8.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

18.8.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 5,0% 5,00%

2 PN 5,0% 10,00%

3 EV 5,0% 15,00%

4 EP 15,0% 30,00%

5 AP 20,0% 50,00%

6 PL 20,0% 70,00%

7 PB 20,0% 90,00%

8 PE 10,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%
Obs.:  (1) e (2)

 -Outros serviços adicionais:
9 CO 10,0% 10,00%

10 CP 10,0% 20,00%

11 AS 5,0% 25,00%

Total (etapas adicionais): 25,000%

18.8.5 PRODUTOS FINAIS

18.8.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 4,00% 24,00%

3 PN Programa de necessidades: 4,00% 28,00%

4 EV Estudo de viabilidade técnico-legal: 4,00% 32,00%

5 EP Estudo preliminar: 12,00% 44,00%

O Plano Local de Habitação de Interesse Social é um instrumento de 
implementação do Sistema Nacional de Habitação – SNHIS, que tem como 
objetivo planejar as ações da Municipalidade referentes ao setor 
habitacional, de forma a garantir às populações de baixa renda, o acesso 
à moradia adequada e ao solo urbano regularizado, dotado de infra-
estrutura básica.  O Plano Habitacional de Interesse Social, de acordo com 
a definição do Ministério das Cidades é o “conjunto de objetivos e metas, 
diretrizes e instrumentos de ação e intervenção para o setor habitacional”.

Lei nº11.124, de 16 de junho de 2005 - Dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação 
de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS.

Levantamento de dados:

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo 
Pelo Custo do Serviço

A elaborar: descrição dos produtos (informações e documentos a produzir) 
e seus valores proporcionais previstos para cada etapa do serviço.

Etapa/ 
serviço 

nr.

Descrição Valor proporcional:Abrev.

Assessoria para aprovação de projeto:

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:

Compatibilização com outros projetos:

Projeto para execução (2):

O Projeto básico (PB) e o Projeto para execução (PE) das 
intervenções urbanísticas indicadas no Plano Diretor serão objeto 
de contratação específica, na forma do presente manual.

Projeto legal:

Projeto básico: Opcional (1)

Estudo preliminar:

Anteprojeto:

PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Programa de necessidades:

Estudo de viabilidade técnico-legal:

DescriçãoEtapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Forma de pagamento:



6 AP Anteprojeto: 16,00% 60,00%

7 PL Projeto legal: 16,00% 76,00%

8 PB Projeto básico: Opcional (1) 16,00% 92,00%

9 PE Projeto para execução: 8,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

 -Outras etapas adicionais:

10 CO 10,00% 10,00%

11 CP 10,00% 20,00%

12 AS Assessoria para aprovação de projeto: 5,00% 25,00%

Total (etapas adicionais): 25,000%

Coordenação e gerenciamento do 
projeto:Compatibilização com outros projetos:



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (11) PLANOS DIRETORES

18.9

18.9.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

18.9.2 DEFINIÇÕES

18.9.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

18.9.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 10,0% 10,00%

2 PN 10,0% 20,00%

3 EP 20,0% 40,00%

4 AP 20,0% 60,00%

5 PL 40,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

18.9.5 PRODUTOS FINAIS

18.9.6

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 8,00% 28,00%

3 PN Programa de necessidades: 8,00% 36,00%

4 EP Estudo preliminar: 16,00% 52,00%

5 AP Anteprojeto: 16,00% 68,00%

6 PL Projeto legal: 32,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

c) mobiliza e articula  recursos públicos, privados ou em parceria;

d) produz a percepção da sociedade acerca da construção da 
visão de futuro por meio de ações  concretas;

e) permite um gerenciamento intensivo.

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição Valor proporcional:

SELEÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURANTES

(Texto não concluído)

Projeto Estruturante é uma iniciativa específica com prazo finito e bem 
definido, possuindo as seguintes características:                                                     

a) transforma a visão de futuro  em resultados concretos que sinalizam a 
mudança desejada;

b) tem  efeito multiplicador: capacidade de gerar outras iniciativas 
privadas ou públicas;

Programa de necessidades:

Estudo preliminar:

Anteprojeto:

Projeto legal:

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo 
Pelo Custo do Serviço

Levantamento de dados:

A elaborar: descrição dos produtos (informações e documentos a produzir) 
e seus valores proporcionais previstos para cada etapa do serviço.

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição

FORMA DE PAGAMENTO
Forma de pagamento:



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (11) PLANOS DIRETORES

18.10

18.10.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

18.10.2 DEFINIÇÕES

18.10.3 TABELA DE HONORÁRIOS
VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

18.10.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula
do

1 LD 10,0% 10,00%

2 PN 10,0% 20,00%

3 EP 20,0% 40,00%

4 AP 20,0% 60,00%

5 PL 40,0% 100,00%

100,000%

18.10.5 PRODUTOS FINAIS

18.10.6

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 8,00% 28,00%

3 PN Programa de necessidades: 8,00% 36,00%

4 EP Estudo preliminar: 16,00% 52,00%

5 AP Anteprojeto: 16,00% 68,00%

6 PL Projeto legal: 32,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

Projeto legal:

Levantamento de dados:

TERMO DE REFERÊNCIA DE PROJETOS ESTRUTURANTES

(Texto não concluído)

Termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes 
e propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento 
detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor 
estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma 
físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do 
contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e 
gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma 
clara, concisa e objetiva.

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo 
Pelo Custo do Serviço

Estudo preliminar:

Programa de necessidades:

A elaborar: descrição dos produtos (informações e documentos a produzir) 
e seus valores proporcionais previstos para cada etapa do serviço.

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição Valor proporcional:

Total (etapas normais):

Anteprojeto:

Etapa/ 
serviço 

nr.

Abrev. Descrição Forma de pagamento:

FORMA DE PAGAMENTO



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.0 PLANEJAMENTO REGIONAL 
  



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (12) PLANEJAMENTO REGIONAL

19.1

19.1.2 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

19.1.3 DEFINIÇÕES

19.1.4 TABELA DE HONORÁRIOS

19.1.5 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 LD Levantamento de dados: 10,0% 10,0%

2 PN Programa de necessidades: 10,0% 20,0%

4 EP Estudo preliminar: 20,0% 40,0%

5 AP Anteprojeto: 20,0% 60,0%

6 PL Projeto legal: 40,0% 100,0%
Total (etapas normais): 100,0%

19.1.6 PRODUTOS FINAIS:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

19.1.7 FORMA DE PAGAMENTO

(Texto não concluído)

Plano de desenvolvimento regional é a atividade de planejamento físico-
territorial baseada nos atributos geográficos, na vocação econômica, nas 
especializações produtivas consolidadas e nas novas oportunidades 
econômicas de uma determinada região localizada em um único município ou 
em diversos municípios. O plano de desenvolvimento regional  é fundamental 
para a definição de ações que visam o fortalecimento dos elementos essenciais 
para o desenvolvimento e competitividade regional, tais como: características 
geográficas da região, nível de vulnerabilidade ambiental, recursos humanos 
disponíveis, estágio de desenvolvimento tecnológico, infraestrutura existente, 
sistemas de gestão existentes, ambiente de negócios e posicionamento de 
mercado.

Apoio à estruturação das funções de planejamento em nível regional;

Apoio na elaboração e execução de políticas públicas, programas e projetos 
visando o desenvolvimento econômico regional;

Elaboração de planos de desenvolvimento regional;

Estudo sobre potencialidades econômicas e competitividade regional;

Apoio à estruturação de fundos para desenvolvimento setorial e regional;

Elaboração de modelos de simulação dos impactos das políticas de 
desenvolvimento regional;

Desenvolvimento de modelos de sistemas de informações regionais;

Calcular conforme item 6.6: Modalidade de Remuneração 01 - Cálculo Pelo 
Custo do Serviço

Valor proporcional:Descrição

PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (DIAGNÓSTICO, 
DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS)

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev.

Recomenda-se a forma de pagamento de 50% no início dos serviços e 50% na 
entrega do trabalho concluído.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.0 MEIO AMBIENTE 
  



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS:

20.1

20.1.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

20.1.2 DEFINIÇÕES

20.1.3 TABELA DE HONORÁRIOS

20.1.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 LD 100,00% 100,00%

20.1.5 PRODUTOS FINAIS:

20.1.6 FORMA DE PAGAMENTO

(13) MEIO AMBIENTE

ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências.

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev. Descrição Valor proporcional:

O Zoneamento Geoambiental é um instrumento técnico voltado para o 
planejamento ambiental, proporcionando parâmetros e referências para uma 
reavaliação permanente do processo de planejamento, principalmente dos 
setores agrícola, mineral, dentre outros. Com base em estudos realizados através 
de levantamentos setoriais e/ou integrado dos recursos naturais e do meio 
ambiente, utilizando técnicas de sensoriamento remoto aéreo e orbital e 
geoprocessamento, adotam-se procedimentos metodológicos capazes de 
conduzir à delimitação de unidades geoambientais, em consonância com 
proposições geossistêmicas. Além de serem dimensionadas as unidades geo-
ambientais, incluem-se os municípios que nelas se enquadram, discriminando 
seu potencial e limitações de uso dos recursos naturais; as condições 
ecodinâmicas e a vulnerabilidade, como também o uso compatível visando sua 
sustentabilidade.

Calcular conforme Item 6.6: Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

Levantamento de dados

Variáveis de acordo com cada serviço.

Recomenda-se a forma de pagamento de 50% no início dos serciços e 50% na 
entrega do trabalho concluído.



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS: (13) MEIO AMBIENTE

20.2

20.2.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

20.2.2 DEFINIÇÕES

20.2.3 TABELA DE HONORÁRIOS

20.2.4 ETAPAS DE SERVIÇO

Na etapa Acumula

do
1 LD 100,0% 100,00%

Total (etapas normais): 100,000%

20.2.5 PRODUTOS FINAIS

20.2.6

Na etapa Acumulado

1 AC Assinatura do contrato: 20,00% 20,00%

2 LD Levantamento de dados: 80,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

Descrição Valor proporcional:

Calcular conforme Item 6.6: Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

Art. 6.º Resolução CONAMA n° 001 de 23.01.86 EIA/RIMA

Apresentação dos  principais elementos do meio físico, biótico e sócio-
econômico passíveis de modificações com a implantação e operação do 
empreendimento.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Diagnóstico Ambiental consiste na elaboração de uma descrição e análise 
dos recursos ambientais e suas interações. Portanto, este diagnóstico deverá 
caracterizar: o meio físico - exemplo: solo, subsolo, as águas, ar, clima, recursos 
minerais, topografia e regime hidrológico; o meio biológico: fauna e flora; o 
meio sócio econômico - exemplo: uso e ocupação do solo; uso da água; 
estruturação sócio econômica da população; sítios e monumentos 
arqueológicos, históricos e culturais; organização da comunidade local; e o 
potencial de uso dos recursos naturais e ambientais da região.  

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev.

Levantamento de dados:

Etapa/ 

serviço 

nr.

Abrev. Descrição

FORMA DE PAGAMENTO
Forma de pagamento:



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS:

20.3

20.3.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

20.3.2 DEFINIÇÕES

20.3.3 TABELA DE HONORÁRIOS

20.3.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 LD 20,00% 20,000%

2 EV 20,00% 40,000%

3 EP 30,00% 70,000%

4 PL 30,00% 100,000%

100,00%

20.3.5 PRODUTOS FINAIS:

20.3.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC 20,00% 20,00%

2 LD 16,00% 36,00%

3 EV 16,00% 52,00%

4 EP 24,00% 76,00%

5 PL 24,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

Relatório simplificado que apresenta os estudos relativos aos aspectos 
ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de 
uma atividade ou empreendimento, apresentados como subsídio para a 
concessão da licença prévia requerida, que conterá, dentre outras, as 
informações relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do 
empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impactos ambientais 
e das medidas de controle, de mitigação e de compensação.

Resolução Nº 279 , de 27 de junho de 2001 - CONAMA

(13) MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS

Projeto legal:

Variáveis de acordo com cada serviço.

Calcular conforme Item 6.6: Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev. Descrição Valor proporcional:

Assinatura do contrato:

Levantamento de dados:

Levantamento de dados:

Estudo de viabilidade:

Estudo preliminar:

Total (etapas normais):

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev.

Estudo de viabilidade:

Estudo preliminar:

Projeto legal:

Forma de pagamento:Descrição



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS:

20.4

20.4.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

20.4.2 DEFINIÇÕES

20.4.3 TABELA DE HONORÁRIOS

20.4.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 LD 20,00% 20,000%

2 EV 20,00% 40,000%

3 EP 30,00% 70,000%

4 PL 30,00% 100,000%

100,00%

20.4.5 PRODUTOS FINAIS:

20.4.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC 20,00% 20,00%

2 LD 16,00% 36,00%

3 EV 16,00% 52,00%

4 EP 24,00% 76,00%

5 PL 24,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

O Estudo de Viabilidade Ambiental- EVA que visa estabelecer e avaliar, 
objetivamente, todas as particularidades da(s) área(s) em que se deseja instalar 
determinado empreendimento. O resultado deste estudo deve ser um painel 
conclusivo e explicativo a fim de permitir ao empreendedor avaliar as melhores 
alternativas locacionais, além de fornecer diretrizes para um melhor 
licenciamento ambiental e gestão futura de empreendimentos.

Calcular conforme Item 6.6: Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev. Descrição Valor proporcional:

(13) MEIO AMBIENTE

ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - EVA

(Texto não concluído)

Total (etapas normais):

Variáveis de acordo com cada serviço.

Levantamento de dados:

Estudo de viabilidade:

Estudo preliminar:

Projeto legal:

Forma de pagamento:

Assinatura do contrato:

Estudo de viabilidade:

Estudo preliminar:

Projeto legal:

Levantamento de dados:

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev. Descrição



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS:

20.5

20.5.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

20.5.2 DEFINIÇÕES

20.5.3 TABELA DE HONORÁRIOS

20.5.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 LD 20,00% 20,000%

2 EV 20,00% 40,000%

3 EP 30,00% 70,000%

4 PL 30,00% 100,000%

100,00%

20.5.5 PRODUTOS FINAIS:

20.5.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC 20,00% 20,00%

2 LD 16,00% 36,00%

3 EV 16,00% 52,00%

4 EP 24,00% 76,00%

5 PL 24,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

DECRETO N° 97.632, de 10 de abril de 1989

EIA - é um documento técnico onde se avaliam as consequências para o 
ambiente decorrentes de um determinado projecto. Nele encontram-se 
identificados e avaliados de forma imparcial e meramente técnica os impactos 
que um determinado projecto poderá causar no ambiente, assim como 
apresentar medidas mitigadoras. Por estas razões, é um importante instrumento 
de avaliação de impacto ambiental (AIA).

(13) MEIO AMBIENTE

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL- RELATÓRIO DE IMPACTO DE 
MEIO AMBIENTE- EIA- RIMA

RESOLUÇÃO CONAMA N° 001 de 23.01.86 EIA/RIMA

RIMA - é o relatório que reflete todas as conclusões apresentadas no EIA. Deve 
ser elaborado de forma objetiva e possível de se compreender, ilustrado por 
mapas, quadros, gráficos, enfim, por todos os recursos de comunicação visual.

Levantamento de dados:

Estudo de viabilidade:

Estudo preliminar:

Calcular conforme Item 6.6: Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev. Descrição Valor proporcional:

Projeto legal:

Total (etapas normais):

Variáveis de acordo com cada serviço.

Forma de pagamento:

Estudo de viabilidade:

Estudo preliminar:

Projeto legal:

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Assinatura do contrato:

Levantamento de dados:



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS:

20.6

20.6.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

20.6.2 DEFINIÇÕES

20.6.3 TABELA DE HONORÁRIOS

20.6.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 LD 20,00% 20,000%

2 EV 20,00% 40,000%

3 EP 30,00% 70,000%

4 PL 30,00% 100,000%

100,00%

20.6.5 PRODUTOS FINAIS:

20.6.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC 20,00% 20,00%

2 LD 16,00% 36,00%

3 EV 16,00% 52,00%

4 EP 24,00% 76,00%

5 PL 24,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

Valor proporcional:

Monitoramento Ambiental consiste na realização de medições e/ou 
observações específicas, dirigidas a alguns poucos indicadores e parâmetros, 
com a finalidade de verificar se determinados impactos ambientais estão 
ocorrendo, podendo ser dimensionada sua magnitude e avaliada a eficiência 
de eventuais medidas preventivas adotadas. A elaboração de um registro dos 
resultados do monitoramento é de fundamental importância para o 
acompanhamento da situação, como também para a realização de auditoria.

Calcular conforme Item 6.6: Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

(13) MEIO AMBIENTE

PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

RESOLUÇÃO CONAMA N. 312, DE 10/10/2002

Levantamento de dados:

Estudo de viabilidade:

Estudo preliminar:

Projeto legal:

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Total (etapas normais):

Variáveis de acordo com cada serviço.

Forma de pagamento:

Estudo de viabilidade:

Estudo preliminar:

Projeto legal:

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Levantamento de dados:

Assinatura do contrato:



ÂMBITO DO URBANISMO

GRUPO DE SERVIÇOS:

20.7

20.7.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

20.7.2 DEFINIÇÕES

20.7.3 TABELA DE HONORÁRIOS

20.7.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 LD 20,00% 20,000%

2 EV 20,00% 40,000%

3 EP 30,00% 70,000%

4 PL 30,00% 100,000%

100,00%

20.7.5 PRODUTOS FINAIS:

20.7.6 FORMA DE PAGAMENTO

Na etapa Acumulado

1 AC 20,00% 20,00%

2 LD 16,00% 36,00%

3 EV 16,00% 52,00%

4 EP 24,00% 76,00%

5 PL 24,00% 100,00%

Total (etapas normais): 100,00%

Valor proporcional:

Conjunto de medidas que propiciarão à área degradada condições de 
estabelecer um novo equilíbrio dinâmico, com solo apto para uso futuro e 
paisagem esteticamente harmoniosa.

Calcular conforme Item 6.6: Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

(13) MEIO AMBIENTE

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS- PRAD

Decreto Federal nº 97.632/89 - Dispõe sobre a regulamentação do Artigo 2°, 
inciso VIII, da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e dá outras providências.

Levantamento de dados:

Estudo de viabilidade:

Estudo preliminar:

Projeto legal:

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Total (etapas normais):

Variáveis de acordo com cada serviço.

Forma de pagamento:

Estudo de viabilidade:

Estudo preliminar:

Projeto legal:

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Levantamento de dados:

Assinatura do contrato:



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SECÇÃO IV – ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.0 EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE OBRAS 
  



ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS
GRUPOS DE SERVIÇOS: (14) EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE OBRAS

VARIÁVEIS ADOTADAS:
Ano- mês do orçamento: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB-R-8-N: 721,06

(R$) % do CUB LD PN EV EP AP PL PB(1) PE CO CP AS AE AB

(14) EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE OBRAS

Execução de Obras por Empreitada m² De acordo com orçamento e cronograma físico e financeiro da obra.

Execução de Obras por Administração m² 225,00% De acordo com orçamento e cronograma físico e financeiro da obra.

Fiscalização de Obras m² 22,50% De acordo com orçamento e cronograma físico e financeiro da obra.

ETAPAS A DESENVOLVER ETAPAS OPCIONAIS

 -LD: Levantamento de dados; -PN: Programa de necessidades; -EV:Estudo de viabilidade técnico-legal; -EP:Estudo preliminar; -AP: Anteprojeto; -PL: Projeto legal; -PB:Projeto básico; -PE: Projeto para execução;-SERVIÇOS ADICIONAIS: -CO: Coordenação 
gerenciamento projetos; -CP: Compatibilização de projetos; -AS: Assessoria para aprovação de projeto; -AE: Assistência à execução da obra; -AB: As built" (desenho conforme construído).

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE MODALIDA
DE DE 

REMUNERAÇ
ÃO

VALOR UNITÁRIO VALOR 
PROPORCIO
NAL AO 
PROJ. 

URBANISMO



ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS
GRUPO DE SERVIÇOS: (14) EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE OBRAS

21.1

21.1.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

21.1.2 DEFINIÇÕES

21.1.3 TABELA DE HONORÁRIOS 

21.1.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

21.1.5 PRODUTOS FINAIS:

21.1.6 FORMA DE PAGAMENTO

De acordo com orçamento e cronograma físico e financeiro da obra.

A obra concluída juntamente com a documentação correspondente.

Em parcelas proporcionais ao serviços executados.

EXECUÇÃO DE OBRAS POR EMPREITADA

ABNT NBR 7678:1983 - Segurança na execução de obras e serviços de construção;
ABNT NBR 12284:1991 - Áreas de vivência em canteiros de obras - Procedimento;
ABNT NBR 7191:1982 - Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado;
ABNT NBR 8798:1985 - Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de blocos vazados 
concreto - Procedimento.

A execução de obras por empreitada é realizada quando se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço total de material e mão de obra ou preço total de mão de obra. Seu uso se 
verifica, geralmente em contratações de objetos mais comuns, quando os quantitativos de 
materiais empregados são pouco sujeitos a alterações durante a execução da obra ou da 
prestação dos serviços e podem ser aferidos mais facilmente.

Calcular conforme Item 6.6: Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo Custo do Serviço.



ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS
GRUPO DE SERVIÇOS: (14) EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE OBRAS

21.2

21.2.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

21.2.2 DEFINIÇÕES

21.2.3 TABELA DE HONORÁRIOS 

VARIÁVEIS ADOTADAS: Mês: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB (R$/m2): 721,06

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

1 até 125 16,963% 122,31 15.289,09

2 250 0,95 16,115% 116,20 29.049,28

3 500 15,309% 110,39 55.193,62

4 1.000 14,544% 104,87 104.867,88

5 2.000 13,816% 99,62 199.248,98

6 4.000 13,126% 94,64 378.573,06

7 8.000 12,469% 89,91 719.288,81

8 16.000 11,846% 85,42 1.366.648,75

9 32.000 11,254% 81,14 2.596.632,62

10 acima de 164.000 10,691% 77,09 12.642.355,08

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I:
 (Sc) Área (m2) Índice fp- % sobre 

CUB

UNITÁRIO 
(R$/m2)

TOTAL (R$)

Sc1= 8.000,00 fp1= 12,47% 89,91 719.288,81

Sc2= 16.000,00 fp2= 11,85% 85,42 1.366.648,75

Scm= 11.040,00 fpm= 12,23% 88,20 973.758,81

Fómula de interpolação: fpm= fp1 - { (fp1-fp2)* [ (Scm-Sc1)/(Sc2-Sc1) ] }

21.2.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

De acordo com orçamento e cronograma físico e financeiro da obra.

21.2.5 PRODUTOS FINAIS:

A obra concluída juntamente com a documentação correspondente.

21.2.6 FORMA DE PAGAMENTO

Em parcelas proporcionais ao serviços executados.

ABNT NBR 7191:1982 - Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado;

Execução de obras por administração, consiste no regime de contratação na qual o construtor é 
remunerado pelo seu trabalho de administração e responsabilidade técnica da obra mediante 
um percentual dos valores de materiais e mão de obra efetivamente aplicados.

O valor do serviço deverá ser calculado conforme a modalidade de remuneração prevista no 
item "5.1.2.c) Percentual sobre o custo total da obra", estimado na contratação do projeto e 
calculado ao final da execução.

Execução – atividade em que o Profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, realiza 
trabalho técnico ou científico visando à materialização do que é previsto nos projetos de um 
serviço ou obra

Para o custo estimado de execução da obra, é necessário antes estimar a área a ser construída 
em metros quadrados (m2) multiplicando-o pelo CUB respectivo.

ABNT NBR 8798:1985 - Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de blocos vazados 
concreto - Procedimento.

O valor do serviço será um percentual sobre o valor da obra, calculado na forma da Tabela de 
Honorários abaixo.

EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO

FAIXA ÁREA CONSTRUÍDA ESTIMADA (Sc) VALOR UNITÁRIO:  -FATOR 
PERCENTUAL (fp) SOBRE O 
CUSTO UNITÁRIO BÁSICO 

VALORES BÁSICOS DOS 
SERVIÇOS (R$)m2

ABNT NBR 7678:1983 - Segurança na execução de obras e serviços de construção;
ABNT NBR 12284:1991 - Áreas de vivência em canteiros de obras - Procedimento;



ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS

GRUPO DE SERVIÇOS: (14) EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE OBRAS

21.3

21.3.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

21.3.2 DEFINIÇÕES

21.3.3 TABELA DE HONORÁRIOS 

21.3.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

De acordo com orçamento e cronograma físico e financeiro da obra.

21.3.5 PRODUTOS FINAIS:

A obra concluída juntamente com a documentação correspondente.

21.3.6 FORMA DE PAGAMENTO

Em parcelas proporcionais ao serviços executados.

Calcular conforme Item 6.6: Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo Custo do Serviço.

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Fiscalização de obras consiste no serviço de acompanhamento técnico, certificação ou 
reprovação, indicação das retificações pertinentes e autorização de pagamentos a cada etapa 
da obra.

Obra – resultado da execução ou operacionalização de projeto ou planejamento elaborado 
visando à consecução de determinados objetivos;

Fiscalização – atividade que envolve a inspeção e o controle técnicos sistemáticos de obra ou 
serviço, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece ao projeto e às 
especificações e prazos estabelecidos;

ABNT NBR 7678:1983 - Segurança na execução de obras e serviços de construção;



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SEÇÃO V- ÂMBITOS DIVERSOS 
  



ÂMBITO DIVERSOS
GRUPOS DE SERVIÇOS: (15) TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

VARIÁVEIS ADOTADAS:
Ano- mês do orçamento: abr-11

Estado da federação destinatário do serviço: CE

CUB-R-8-N: 721,06

(R$) % do CUB LD PN EV EP AP PL PB(1) PF CO CP AS AE AB

22.0 (15) TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS.

22.1 Realização de Ensaios e Pesquisas 20% 30% 50%

23.0 (16) ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, 
CONSULTORIA, VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, 
MONITORAMENTO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, 
AUDITORIA E ARBITRAGEM

23.1 Assiatência Técnica, Assessoria, Consultoria, Vistoria, 
Monitoramento, Laudo, Parecer Técnico, Auditoria 
e Arbitragem

20% 30% 50%

23.2 Avaliação e Perícia 20% 30% 50%

24.0 (17) TREINAMENTO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA, DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE, 
EXPERIMENTAÇÃO, PADRONIZAÇÃO, 
MENSURAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE.

20% 30% 50%

ETAPAS OPCIONAIS

 -LD: Levantamento de dados; -PN: Programa de necessidades; -EV:Estudo de viabilidade técnico-legal; -EP:Estudo preliminar; -AP: Anteprojeto; -PL: Projeto legal; -PB:Projeto básico; -PF: Produto final;-SERVIÇOS ADICIONAIS: -CO: Coordenação 
gerenciamento projetos; -CP: Compatibilização de projetos; -AS: Assessoria para aprovação de projeto; -AE: Assistência à execução da obra; -AB: As built" (desenho conforme construído).

(16) ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, CONSULTORIA, VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO, LAUDO, 
PARECER TÉCNICO, AUDITORIA E ARBITRAGEM

(17) TREINAMENTO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE, EXPERIMENTAÇÃO, 
PADRONIZAÇÃO, MENSURAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR 
PROPORCIO
NAL AO 
PROJ. 

URBANISMO

ETAPAS A DESENVOLVER



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.0 TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 
  



ÂMBITO DIVERSOS
GRUPO DE SERVIÇOS: (15) TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

22.1

22.1.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

22.1.2 DEFINIÇÕES

22.1.3 TABELA DE HONORÁRIOS

22.1.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 LD 20,00% 20,00%
2 EP 30,00% 50,00%

3 PF 50,00% 100,00%

22.1.5 PRODUTOS FINAIS:

22.1.6 FORMA DE PAGAMENTO

ABNT NBR 14322:1999 - Paredes de alvenaria estrutural - Verificação da 
resistência à flexão simples ou à flexo-compressão.

Recomenda-se a forma de pagamento de 50% no início dos serciços e 50% na 
entrega do trabalho concluído.

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Variáveis, de acordo com o tipo de ensaio ou pesquisa.

Levantamento de dados

Valor proporcional:

REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E PESQUISAS

Calcular conforme Item 6.6: Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

Estudo preliminar
Produto final

A Resistência dos Materiais significa a capacidade do material resistir a uma 
força a ele aplicada.

É um ramo da mecânica que estuda as relações entre cargas externas 
aplicadas a um corpo deformável e a intensidade das forças internas que 
atuam dentro do corpo.

ABNT NBR 6157:1980 - Materais metálicos - Determinação da resistência ao 
impacto em corpos-de-prova entalhados simplesmente apoiados; 

ABNT NBR 7222:2011 - Concreto e argamassa — Determinação da resistência à 
tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos;

ABNT NBR 5628:2001 - Componentes construtivos estruturais - Determinação da 
resistência ao fogo;
ABNT NBR 14321:1999 - Paredes de alvenaria estrutural - Determinação da 
resistência ao cisalhamento;



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.0 ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, CONSULTORIA, VISTORIA, 
PERÍCIA, AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO, LAUDO, PARECER 

TÉCNICO, AUDITORIA E ARBITRAGEM  
  



ÂMBITO DIVERSOS
GRUPO DE SERVIÇOS:

23.1

23.1.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

23.1.2 DEFINIÇÕES

23.1.3 TABELA DE HONORÁRIOS
23.1.3.1

23.1.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 LD 20,00% 20,00%
2 EP 30,00% 50,00%

3 PF 50,00% 100,00%

23.1.5 PRODUTOS FINAIS:

23.1.6 FORMA DE PAGAMENTO

ABNT NBR 9452:1986 - Vistorias de pontes e viadutos de concreto - 
Procedimento; 

Consultoria – atividade de prestação de serviços de aconselhamento, 
mediante exame de questões específicas, e elaboração de parecer ou 
trabalho técnico pertinente, devidamente fundamentado;

Laudo – peça na qual, com fundamentação técnica, o profissional habilitado, 
como perito, relata o que observou e apresenta as suas conclusões, ou avalia o 
valor de bens, direitos, ou empreendimentos;

Monitoramento - atividade de examinar, acompanhar, avaliar e verificar a 
obediência a condições previamente estabelecidas para a perfeita execução 
ou operação de obra, serviço, projeto, pesquisa, ou outro qualquer 
empreendimento;

Parecer técnico – expressão de opinião tecnicamente fundamentada sobre 
determinado assunto, emitida por especialista;

Recomenda-se a forma de pagamento de 50% no início dos serciços e 50% na 
entrega do trabalho concluído.

Variáveis de acordo com cada serviço.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, CONSULTORIA, VISTORIA, 
MONITORAMENTO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, AUDITORIA E 
ARBITRAGEM

Arbitragem – atividade que constitui um método alternativo para solucionar 
conflitos a partir de decisão proferida por árbitro escolhido entre profissionais da 
confiança das partes envolvidas, versados na matéria objeto da controvérsia;

Assessoria – atividade que envolve a prestação de serviços por profissional que 
detém conhecimento especializado em determinado campo profissional, 
visando ao auxílio técnico para a elaboração de projeto ou execução de obra 
ou serviço;

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Assistência – atividade que envolve a prestação de serviços em geral, por 
profissional que detém conhecimento especializado em determinado campo 
de atuação profissional, visando suprir necessidades técnicas;

Auditoria – atividade que envolve o exame e a verificação de obediência a 
condições formais estabelecidas para o controle de processos e a lisura de 
procedimentos;

Produto final

Levantamento de dados

Vistoria – atividade que envolve a constatação de um fato, mediante exame 
circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que o constituem, sem a 
indagação das causas que o motivaram;

Estudo preliminar

Calcular conforme Item 6.6: Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

Valor proporcional:

(16) ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, 
CONSULTORIA, VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, 
MONITORAMENTO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, 
AUDITORIA E ARBITRAGEM



ÂMBITO DIVERSOS
GRUPO DE SERVIÇOS:

23.2

23.2.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

23.2.2 DEFINIÇÕES

23.2.3 TABELA DE HONORÁRIOS
23.2.3.1

23.2.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 LD 20,00% 20,00%
2 EP 30,00% 50,00%

3 PF 50,00% 100,00%

23.2.5 PRODUTOS FINAIS:

23.2.6 FORMA DE PAGAMENTO

Recomenda-se a forma de pagamento de 50% no início dos serciços e 50% na 
entrega do trabalho concluído.

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev. Descrição

Produto final

Variáveis de acordo com cada serviço.

Levantamento de dados
Estudo preliminar

Perícia – atividade que envolve a apuração das causas que motivaram 
determinado evento, ou da asserção de direitos, e na qual o profissional, por 
conta própria ou a serviço de terceiros, efetua trabalho técnico visando a 
emissão de um parecer ou laudo técnico, compreendendo: levantamento de 
dados, realização de análise ou avaliação de estudos, propostas, projetos, 
serviços, obras ou produtos desenvolvidos ou executados por outrem;

Calcular conforme Item 6.6: Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

Avaliação – atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo 
ou monetário de um bem, de um direito ou de um empreendimento;

(16) ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA, 
CONSULTORIA, VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, 
MONITORAMENTO, LAUDO, PARECER TÉCNICO, 
AUDITORIA E ARBITRAGEM

AVALIAÇÃO E PERÍCIA

ABNT NBR 14653-2:2011 - Avaliação de bens;
ABNT NBR 13752:1996 - Perícias de engenharia na construção civil;

Valor proporcional:



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.0.TREINAMENTO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 
DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE, EXPERIMENTAÇÃO, ENSAIO, 

PADRONIZAÇÃO, MENSURAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE 
  



ÂMBITO DIVERSOS
GRUPO DE SERVIÇOS:

24.0

24.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS ESPECÍFICAS

24.2 DEFINIÇÕES

24.3 TABELA DE HONORÁRIOS

24.4 ETAPAS DE SERVIÇO:

Na etapa Acumulado

1 LD 20,00% 20,00%
2 EP 30,00% 50,00%

3 PF 50,00% 100,00%

24.5 PRODUTOS FINAIS:

24.6 FORMA DE PAGAMENTO
Recomenda-se a forma de pagamento de 50% no início dos serviços e 50% na 
entrega do trabalho concluído.

(17) TREINAMENTO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA, DESENVOLVIMENTO, ANÁLISE, 
EXPERIMENTAÇÃO, ENSAIO, PADRONIZAÇÃO, MENSURAÇÃO 
E CONTROLE DE QUALIDADE

Análise – atividade que envolve a determinação das partes constituintes de um 
todo, buscando conhecer sua natureza ou avaliar seus aspectos técnicos;

Controle de qualidade – atividade de fiscalização exercida sobre o processo 
produtivo visando garantir a obediência a normas e padrões previamente 
estabelecidos;

Desenvolvimento – atividade que leva à consecução de modelos ou protótipos, 
ou ao aperfeiçoamento de dispositivos, equipamentos, bens ou serviços, a partir 
de conhecimentos obtidos através da pesquisa científica ou tecnológica;

Ensaio – atividade que envolve o estudo ou a investigação sumária de 
aspectos técnicos e/ou científicos de determinado assunto;

Variáveis de acordo com o serviço.

Experimentação – atividade que consiste em observar manifestações de um 
determinado fato, processo ou fenômeno, sob condições previamente 
estabelecidas, coletando dados, e analisando-os com vistas à obtenção de 
conclusões;

Mensuração – atividade que envolve a apuração de aspectos quantitativos de 
determinado fenômeno, produto, obra ou serviço técnico, num determinado 
período de tempo;
Padronização – atividade que envolve a determinação ou o estabelecimento 
de características ou parâmetros, visando à uniformização de processos ou 
produtos;

Pesquisa – atividade que envolve investigação minudente, sistemática e 
metódica para elucidação ou o conhecimento dos aspectos técnicos ou 
científicos de determinado fato, processo, ou fenômeno;
Treinamento – atividade cuja finalidade consiste na transmissão de 
competências, habilidades e destreza, de maneira prática;

Estudo preliminar

Etapa/ serviço 

nr.

Abrev. Descrição Valor proporcional:

(17) TREINAMENTO, ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DESENVOLVIMENTO, 
ANÁLISE, EXPERIMENTAÇÃO, ENSAIO, 
PADRONIZAÇÃO, MENSURAÇÃO E CONTROLE 
DE QUALIDADE

Produto final

Calcular conforme Item 6.6: Modalidade de Remuneração 01- Cálculo Pelo 
Custo do Serviço.

Levantamento de dados

(Texto não concluído)

Ensino – atividade cuja finalidade consiste na transmissão de conhecimento de 
maneira formal;



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.0 FORMAS DE CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS DE 
ARQUITETURA E URBANISMO  

  



 

 

25.0. FORMAS DE CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS DE 
ARQUITETURA E URBANISMO 

 
25.1 Convite Direto 
 
Tanto um cliente particular quanto público pode sempre contratar diretamente, ou mediante 
indicação, um escritório de sua confiança para a elaboração de um serviço profissional. Trata-se, no 
caso, de um convite direto de um particular ou do Estado a um escritório para a execução de 
determinado trabalho, ao qual se segue uma proposta técnica e financeira de uma negociação, 
levando a uma subseqüente contratação para a execução dos serviços. 
 
25.2 Seleção Restrita 
 
Representa ainda a segunda forma direta e rápida para a contratação de um escritório de 
arquitetura. O cliente particular pré-seleciona, em função da experiência geral do escritório e 
específica no tipo de projeto em questão, um número pequeno e rest4ito de escritórios, procedendo a 
seguir entrevistas com seus titulares e visitas ás empresas de arquitetura para aquilatar seu porte, 
experiência, trabalhos executados, disponibilidade de pessoal para cumprir o prazo da tarefa etc. 
 
As entrevistas envolvem, em geral, o enfoque básico dos escritórios sobre conceitos da arquitetura e 
sobre o projeto específico a ser executado. Após a série de entrevistas e visitas é selecionado o 
escritório que, no entender do cliente, apresente maior sintonia com o projeto a ser elaborado e cujo 
método e experiência sejam os mais compatíveis com a forma de trabalho do cliente. Uma vez feita a 
escolha, seguem-se a negociação e a contratação dos serviços. 
 
25.3 Apresentação de Proposta Técnica em Seleção Restrita 
 
Novamente, dentro de um grupo restrito de escritórios, é solicitada aos convidados a elaboração de 
uma proposta técnica envolvendo normalmente metodologia de trabalho e conceito teórico do 
projeto a ser executado, a partir da qual o cliente escolhe a que lhe parece mais compatível com o 
trabalho, negociando e contratando a seguir o escritório selecionado. 
 
25.4 Licitações públicas 
 
(Texto não concluído) 
 
Destacamos trechos da lei de licitações de maior relevância para o trabalho dos arquitetos e 
urbanistas: 
 
Lei 8.666, de 21.06.1993 
 
(...) Seção II 
Das Definições 
Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se: 
 
I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução 
direta ou indireta; 
II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 
técnico-profissionais; 
 
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado 
com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do 
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes 
elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos 
os seus elementos constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e 
de realização das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, 
bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 



 

 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias 
e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em 
cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados; 
 
X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 
 
Seção IV 
Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados 
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos 
relativos a: 
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 
II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 
§ 1o Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a 
realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. 
§ 2o Aos serviços técnicos previstos neste artigo aplica-se, no que couber, o disposto no art. 111 desta 
Lei. 
§ 3o A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de 
integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de 
dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes 
realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. 
 
Art. 22. São modalidades de licitação: 
I - concorrência; 
II - tomada de preços; 
III - convite; 
IV - concurso; 
V - leilão. 
§ 1o Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital 
para execução de seu objeto. 
§ 2o Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data 
do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 
§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá 
aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 
§ 4o Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 
45 (quarenta e cinco) dias. 
 
Art. 25. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão 
determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: 
I - para obras e serviços de engenharia: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela Lei 
nº9.648, de 1998) 
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela Lei 
nº9.648, de 1998) 
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998) 
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais). (Redação dada pela Lei 
nº 9.648, de 1998). (...) 
 
 
25.5 CONCURSOS 



 

 

 
(Texto não concluído) 
 
Como preceitua a própria lei de licitações (8.666/1993) acima, em  seu artigo 22-§4º.  
§ 4o Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 
45 (quarenta e cinco) dias. 
 
O IAB possui grande tradição na realização e defesa dos concursos públicos de arquitetura. Na sua 
página na internet podem ser acessadas várias informações sobre o tema, bem como o Regulamento 
Geral de Concursos da entidade:  
http://www.iab.org.br/images/stories/normas-concursos-iab-127-cosu.pdf 
 
25.6 CADASTROS TÉCNICOS DE ESCRITÓRIOS 
 
(Texto não concluído) 
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26.0. ANEXOS 
 
26.1 MODELOS DE PROPOSTA PARA PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 
 
(Texto não concluído) 
 
26.2 MODELOS DE PROPOSTA PARA PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES 
 
(Texto não concluído) 
 
26.3 MODELOS DE PROPOSTA PARA PROJETOS DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO 
 
(Texto não concluído) 
 
26.4 MODELOS DE PROPOSTA PARA PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 
 
(Texto não concluído) 
 
26.5 MODELOS DE PROPOSTA PARA PROJETOS DE PLANEJAMENTO URBANO 
 
(Texto não concluído) 
 
26.6 MODELOS DE PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS 
 
(Texto não concluído) 
 
26.7 MODELOS DE PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 
(Texto não concluído) 
 
26.8 MODELOS DE PROPOSTA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS 
 
(Texto não concluído) 
 
26.9 MODELOS DE PROPOSTA PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIAS, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS 
 
(Texto não concluído) 
 
26.10 MODELOS DE PROPOSTA PARA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
 
(Texto não concluído) 
 
26.11 MODELOS DE CONTRATOS 
 
(Texto não concluído) 
 
  



 

 

26.12. LEIS DOS DIREITOS AUTORAIS: 
 
LEI 9.610/1998 
 
DIREITOS AUTORAIS 
 
Direito Autoral é o direito que assegura ao autor de obra literária, artística ou cientifica, a propriedade 
exclusiva sobre sua obra, para que somente ele possa fruir e gozar de todos os benefícios e vantagens 
que dela possam decorrer. São consideradas “obras” as criações do espírito, a obra intelectual fixada 
em suporte material. 
 
O Direito de Autor protege a obra materializada e não a idéia que a originou, até porque, não há 
como privar uma pessoa de criar sobre uma idéia, em virtude de outra haver tido a mesma idéia 
anteriormente. Cada criador tem a sua própria maneira de decodificar a idéia e materializa-la. 
 
LEI DOS DIREITOS AUTORAIS 
 
A atual lei que rege os Direitos Autorais é a lei de n° 9610 de 19 fevereiro de 1998, que substitui e 
revogou, na sua quase totalidade, a Lei 5988/73. 
 
Se a proteção do direito de autor é voltada para a criação intelectual materializada, temos que o 
projeto arquitetônico também merece essa proteção. 
 
Assim, o inciso X do artigo 7° da Lei 9610/98 estabelece que: 
“Art. 7°: São obras intelectuais protegidas as criações de espírito, expressas por qualquer meio ou 
fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:  
 
X – os projetos, esboços e obras plásticas concernentes á geografia, engenharia, topografia, 
arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência”. 
 
Para que a obra do arquiteto receba proteção do direito autoral, é necessário que seu trabalho seja 
original e inédito. A obra arquitetônica deve possuir características que a torne distinta de outra, 
expressando uma interpretação própria de seu autor, seja pela especificação de materiais, por novo 
meio de harmonizar elementos já existentes, pelo estilo, enfim por todo modo que torne distinta de 
outras. 
 
Os arquitetos no Brasil podem contar com o Conselho Nacional dos Direitos Autorais – CNDA, que 
engloba o centro Brasileiro de informações sobre direitos autorais, que é o órgão competente para 
fiscalização, consulta e assistência no que diz respeito a direitos do autor. 
 
DIREITO MORAL E DIREITO PATRIMONIAL 

 
Os direitos morais de autor, como os demais direitos de personalidade, são considerados aderentes á 
pessoa do autor. 
São indisponíveis, intransmissíveis (salvo aos herdeiros), e inalienáveis. Não podem ser negociados. 
 
Quando a sua prescrição, há os que entendem ser imprescritíveis. Outros, que os mesmos critérios 
atribuídos aos direitos patrimoniais, quanto ao prazo de prescrição, (ou seja, setenta anos contados de 
1° de janeiro do ano subseqüente ao do falecimento do autor (art. 41 da Lei 9610/98), também são 
aplicáveis aos direitos morais. 
 
Para que a obra do arquiteto esteja protegida pela lei dos Direitos Autorais não é necessário que ela 
seja registrada, embora o arquiteto, para melhor garantir o seu direito e, também, para fins de montar 
seu acervo técnico, possa registrar seu trabalho no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia. 
 
Os direitos patrimoniais do autor garantem ao mesmo a utilização, disposição e fruição de sua obra, 
podendo ser cedidos total ou parcialmente, mediante contrato com cláusula especifica de cessão 
para determinado uso, mediante remuneração. É um direito que integra e protege e boa fama do 
autor, autorizando-o, inclusive, a exigir que seu nome seja sempre mencionado na apresentação e 
execução de obra sua). 



 

 

26.3.2. LEI No 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 
Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Título I 
Disposições Preliminares 
 
Art. 1o Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e 
os que lhes são conexos. 
 
Art. 2o Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos acordos, 
convenções e tratados em vigor no Brasil. 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que 
assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos 
autorais ou equivalentes. 
 
Art. 3o Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis. 
 
Art. 4o Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. 
 
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I – publicação – o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, 
com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou 
processo; 
II – transmissão ou emissão – a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas; 
sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo 
eletromagnético; 
III – retransmissão – a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra; 
IV – distribuição – a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, 
artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, 
locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse; 
V – comunicação ao público – ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por 
qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares; 
VI – reprodução – a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou 
de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou 
temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido; 
VII – contrafação – a reprodução não autorizada; 
VIII – obra: 
a) em co-autoria – quando é criada em comum, por dois ou mais autores; 
b) anônima – quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido; 
c) pseudônima – quando o autor se oculta sob nome suposto; 
d) inédita – a que não haja sido objeto de publicação; 
e) póstuma – a que se publique após a morte do autor; 
f) originária – a criação primígena; 
g) derivada – a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra 
originária; 
h) coletiva – a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, 
que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, 
cujas contribuições se fundem numa criação autônoma; 
i) audiovisual – a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, 
por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua 
captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados 
para sua veiculação; 
IX – fonograma – toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de 
uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual; 
X – editor – a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o 
dever de divulgá-la, nos limites previstos no contratode edição; 
XI – produtor – a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica 
da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte 
utilizado; 
XII – radiodifusão – a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das 
representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os 
meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu 
consentimento; 
XIII – artistas intérpretes ou executantes – todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras 
pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em 



 

 

qualquer 
 
Art. 6o Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios as obras por 
eles simplesmente subvencionadas. 
 
Título II 
Das Obras Intelectuais 
 
Capítulo I 
Das Obras Protegidas 
 
Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou 
fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: 
I – os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 
II – as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 
III – as obras dramáticas e dramático-musicais; 
IV – as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra 
qualquer forma; 
V – as composições musicais, tenham ou não letra; 
VI – as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; 
VII – as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; 
VIII – as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; 
IX – as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 
X – os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, 
arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 
XI – as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação 
intelectual nova; 
XII – os programas de computador; 
XIII – as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras 
obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação 
intelectual. 
§ 1o Os programas de computador são objeto de Legislação e Normas Específicas, observadas as 
disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis. 
§ 2o A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se 
entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais 
contidos nas obras. 
§ 3o No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo 
o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da 
propriedade imaterial. 
 
Art. 8o Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: 
I – as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como 
tais; 
II – os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; 
III – os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou 
não, e suas instruções; 
IV – os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos 
oficiais; 
V – as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; 
VI – os nomes e títulos isolados; 
VII – o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras. 
 
Art. 9o À cópia de obra de arte plástica feita pelo próprio autor é assegurada a mesma proteção de 
que goza o original. 
 
Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra 
do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor. 
Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é protegido até um ano 
após a saída do seu último número, salvo se forem anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois 
anos. 
 
Capítulo II 
Da Autoria das Obras Intelectuais 
 
Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. 
Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos 
previstos nesta Lei. 
 



 

 

Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica usar de 
seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal 
convencional. 
 
Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que, por uma 
das modalidades de identificação referidas no artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, 
indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização. 
 
Art. 14. É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio 
público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for 
cópia da sua. 
 
Art. 15. A co-autoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for 
utilizada. 
§ 1o Não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra 
literária, artística ou científica, revendo-a, atualizandoa, bem como fiscalizando ou dirigindo sua 
edição ou apresentação por qualquer meio. 
§ 2o Ao co-autor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são asseguradas todas as 
faculdades inerentes à sua criação como obra individual, vedada, porém, a utilização que possa 
acarretar prejuízo à exploração da obra comum. 
 
Art. 16. São co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, musical ou 
líteromusical e o diretor. 
Parágrafo único. Consideram-se co-autores de desenhos animados os que criam os desenhos utilizados 
na obra audiovisual. 
 
Art. 17. É assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas. 
§ 1o Qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos morais, poderá proibir que se indique ou 
anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuízo do direito de haver a remuneração contratada. 
§ 2o Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva. 
§ 3o O contrato com o organizador especificará a contribuição do participante, o prazo para entrega 
ou realização, a remuneração e demais condições para sua execução. 
 
Capítulo III 
Do Registro das Obras Intelectuais 
 
Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro. 
 
Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no § 1o do art. 
17 da Lei no 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 
 
Art. 20. Para os serviços de registro previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e 
processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública 
federal a que estiver vinculado o registro das obras intelectuais. 
 
Art. 21. Os serviços de registro de que trata esta Lei serão organizados conforme preceitua o § 2o do 
art. 17 da Lei no 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 
 
Título III 
Dos Direitos do Autor 
Capítulo I 
Disposições Preliminares 
 
Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. 
 
Art. 25. Os co-autores da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os seus direitos, salvo 
convenção em contrário. 
 
Capítulo II 
Dos Direitos Morais do Autor 
 
Art. 24. São direitos morais do autor: 
I – o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 
II – o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do 
autor, na utilização de sua obra; 
III – o de conservar a obra inédita; 
IV – o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos 
que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; 



 

 

V – o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 
VI – o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, 
quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; 
VII – o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder 
de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar 
sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, 
será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. 
§ 1o Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os incisos I a IV. 
§ 2o Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público. 
§ 3o Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem. 
 
Art. 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a obra audiovisual. 
 
Art. 26. O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado sem o seu consentimento 
durante a execução ou após a conclusão da construção. 
Parágrafo único. O proprietário da construção responde pelos danos que causar ao autor sempre que, 
após o repúdio, der como sendo daquele a autoria do projeto repudiado. 
 
Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. 
 
Capítulo III 
Dos Direitos Patrimoniais do Autor e de sua 
Duração 
 
Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. 
 
Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer 
modalidades, tais como: 
I – a reprodução parcial ou integral; 
II – a edição; 
III – a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; 
IV – a tradução para qualquer idioma; 
V – a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 
VI – a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou 
exploração da obra; 
VII – a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou 
qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebe-
la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em 
que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo 
usuário; 
VIII – a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante: 
a) representação, recitação ou declamação; 
b) execução musical; 
c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 
d) radiodifusão sonora ou televisiva; 
e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva; 
f) sonorização ambiental; 
g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; 
h) emprego de satélites artificiais; 
i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de 
comunicação similares que venham a ser adotados; 
j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas; 
IX – a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e 
as demais formas de arquivamento do gênero; 
X – quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. 
 
Art. 30. No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais poderá colocar à 
disposição do público a obra, na forma, local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito. 
§ 1o O direito de exclusividade de reprodução não será aplicável quando ela for temporária e apenas 
tiver o propósito de tornar a obra, fonograma ou interpretação perceptível em meio eletrônico ou 
quando for de natureza transitória e incidental, desde que ocorra no curso do uso devidamente 
autorizado da obra, pelo titular. 
§ 2o Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de exemplares será informada e 
controlada, cabendo a quem reproduzir a obra a responsabilidade de manter os registros que 
permitam, ao autor, a fiscalização do aproveitamento econômico da exploração. 
 
Art. 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de 
fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, 



 

 

respectivamente, não se estende a quaisquer das demais. 
 
Art. 32. Quando uma obra feita em regime de coautoria não for divisível, nenhum dos co-autores, sob 
pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou 
autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas. 
§ 1o Havendo divergência, os co-autores decidirão por maioria. 
§ 2o Ao co-autor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para as despesas de publicação, 
renunciando a sua parte nos lucros, e o de vedar que se inscreva seu nome na obra. 
§ 3o Cada co-autor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros, registrar a obra e defender 
os próprios direitos contra terceiros. 
 
Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, 
comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor. 
Parágrafo único. Os comentários ou anotações poderão ser publicados separadamente. 
 
Art. 34. As cartas missivas, cuja publicação está condicionada à permissão do autor, poderão ser 
juntadas como documento de prova em processos administrativos e judiciais. 
 
Art. 35. Quando o autor, em virtude de revisão, tiver dado à obra versão definitiva, não poderão seus 
sucessores reproduzir versões anteriores. 
 
Art. 36. O direito de utilização econômica dos escritos publicados pela imprensa, diária ou periódica, 
com exceção dos assinados ou que apresentem sinal de reserva, pertence ao editor, salvo 
convenção em contrário. 
Parágrafo único. A autorização para utilização econômica de artigos assinados, para publicação em 
diários e periódicos, não produz efeito além do prazo da periodicidade acrescido de vinte dias, a 
contar de sua publicação, findo o qual recobra o autor o seu direito. 
 
Art. 37. A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente qualquer dos 
direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os casos previstos nesta 
Lei. 
 
Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo, cinco por cento 
sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou 
manuscrito, sendo originais, que houver alienado. 
Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de seqüência no ato da revenda, o 
vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a operação for realizada por 
leiloeiro, quando será este o depositário. 
 
Art. 39. Os direitos patrimoniais do autor, excetuados os rendimentos resultantes de sua exploração, 
não se comunicam, salvo pacto antenupcial em contrário. 
 
Art. 40. Tratando-se de obra anônima ou pseudônima, caberá a quem publicá-la o exercício 
dos direitos patrimoniais do autor. 
Parágrafo único. O autor que se der a conhecer assumirá o exercício dos direitos patrimoniais, 
ressalvados os direitos adquiridos por terceiros. 
 
Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1o de janeiro do ano 
subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. 
Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que alude o caput deste artigo. 
 
Art. 42. Quando a obra literária, artística ou científica realizada em co-autoria for indivisível, o 
prazo previsto no artigo anterior será contado da morte do último dos co-autores sobreviventes. 
Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos sobreviventes os direitos do co-autor que falecer sem 
sucessores. 
 
Art. 43. Será de setenta anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre as obras anônimas ou 
pseudônimas, contado de 1o de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação. 
Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no art. 41 e seu parágrafo único, sempre que o autor se der a 
conhecer antes do termo do prazo previsto no caput deste artigo. 
 
Art. 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas 
será de setenta anos, a contar de 1o de janeiro do ano subseqüente ao de sua divulgação. 
 
Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, 
pertencem ao domínio público: 
I – as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores; 
II – as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. 



 

 

 
Capítulo IV 
Das Limitações aos Direitos Autorais 
 
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 
I – a reprodução: 
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou 
periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram 
transcritos; 
b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer 
natureza; 
c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando 
realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles 
representada ou de seus herdeiros; 
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a 
reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em 
qualquer suporte para esses destinatários; 
II – a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que 
feita por este, sem intuito de lucro; 
III – a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de 
qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, 
indicando-se o nome do autor e a origem da obra; 
IV – o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, 
vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou; 
V – a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e 
televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que 
esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização; 
VI – a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins 
exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de 
lucro; 
VII – a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou 
administrativa; 
VIII – a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer 
natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o 
objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem 
cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. 
 
Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária 
nem lhe implicarem descrédito. 
 
Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas 
livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. 
 
Capítulo V 
Da Transferência dos Direitos de Autor 
 
Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por 
seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com 
poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em 
Direito, obedecidas as seguintes limitações: 
I – a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os 
expressamente excluídos por lei; 
II – somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual 
escrita; 
III – na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos; IV – 
a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em 
contrário; 
V – a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato; 
VI – não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado 
restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao 
cumprimento da finalidade do contrato. 
 
Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se 
onerosa. 
§ 1o Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19 desta Lei, ou, não 
estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos. 
§ 2o Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições de 
exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço. 



 

 

 
Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco 
anos. 
Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que indeterminado ou superior, 
diminuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado. 
 
Art. 52. A omissão do nome do autor, ou de coautor, na divulgação da obra não presume o 
anonimato ou a cessão de seus direitos. 
 
Título IV 
Da Utilização de Obras Intelectuais e dos Fonogramas 
Capítulo I 
Da Edição 
 
Art. 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, 
artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo 
prazo e nas condições pactuadas com o autor. 
Parágrafo único. Em cada exemplar da obra o editor mencionará: 
I – o título da obra e seu autor; 
II – no caso de tradução, o título original e o nome do tradutor; 
III – o ano de publicação; 
IV – o seu nome ou marca que o identifique. 
 
Art. 54. Pelo mesmo contrato pode o autor obrigarse à feitura de obra literária, artística ou científica 
em cuja publicação e divulgação se empenha o editor. 
 
Art. 55. Em caso de falecimento ou de impedimento do autor para concluir a obra, o editor poderá: 
I – considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha sido entregue parte considerável da obra; 
II – editar a obra, sendo autônoma, mediante pagamento proporcional do preço; 
III – mandar que outro a termine, desde que consintam os sucessores e seja o fato indicado na edição. 
Parágrafo único. É vedada a publicação parcial, se o autor manifestou a vontade de só publicá-la por 
inteiro ou se assim o decidirem seus sucessores. 
 
Art. 56. Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma edição, se não houver cláusula expressa 
em contrário. 
Parágrafo único. No silêncio do contrato, considera-se que cada edição se constitui de três mil 
exemplares. 
 
Art. 57. O preço da retribuição será arbitrado, com base nos usos e costumes, sempre que no contrato 
não a tiver estipulado expressamente o autor. 
 
Art. 58. Se os originais forem entregues em desacordo com o ajustado e o editor não os recusar nos 
trinta dias seguintes ao do recebimento, ter-se-ão por aceitas as alterações introduzidas pelo autor. 
 
Art. 59. Quaisquer que sejam as condições do contrato, o editor é obrigado a facultar ao autor o 
exame da escrituração na parte que lhe corresponde, bem como a informá-lo sobre o estado da 
edição. 
 
Art. 60. Ao editor compete fixar o preço da venda, sem, todavia, poder elevá-lo a ponto de 
embaraçar a circulação da obra. 
 
Art. 61. O editor será obrigado a prestar contas mensais ao autor sempre que a retribuição deste 
estiver condicionada à venda da obra, salvo se prazo diferente houver sido convencionado. 
 
Art. 62. A obra deverá ser editada em dois anos da celebração do contrato, salvo prazo diverso 
estipulado em convenção. 
Parágrafo único. Não havendo edição da obra no prazo legal ou contratual, poderá ser rescindido o 
contrato, respondendo o editor por danos causados. 
 
Art. 63. Enquanto não se esgotarem as edições a que tiver direito o editor, não poderá o autor dispor 
de sua obra, cabendo ao editor o ônus da prova. 
§ 1o Na vigência do contrato de edição, assiste ao editor o direito de exigir que se retire de circulação 
edição da mesma obra feita por outrem. 
§ 2o Considera-se esgotada a edição quando restarem em estoque, em poder do editor, exemplares 
em número inferior a dez por cento do total da edição. 
 
Art. 64. Somente decorrido um ano de lançamento da edição, o editor poderá vender, como saldo, os 
exemplares restantes, desde que o autor seja notificado de que, no prazo de trinta dias, terá 



 

 

prioridade na aquisição dos referidos exemplares pelo preço de saldo. 
 
Art. 65. Esgotada a edição, e o editor, com direito a outra, não a publicar, poderá o autor notificá-lo a 
que o faça em certo prazo, sob pena de perder aquele direito, além de responder por danos. 
 
Art. 66. O autor tem o direito de fazer, nas edições sucessivas de suas obras, as emendas e alterações 
que bem lhe aprouver. 
Parágrafo único. O editor poderá opor-se às alterações que lhe prejudiquem os interesses, 
ofendam sua reputação ou aumentem sua responsabilidade. 
 
Art. 67. Se, em virtude de sua natureza, for imprescindível a atualização da obra em novas 
edições, o editor, negando-se o autor a fazê-la, dela poderá encarregar outrem, mencionando o fato 
na edição. 
 
Capítulo II 
Da Comunicação ao Público 
 
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, 
composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. 
§ 1o Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, tragédia, 
comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a 
participação de artistas, remunerados ou não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, 
transmissão e exibição cinematográfica. 
§ 2o Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, 
mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras 
audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou 
transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica. 
§ 3o Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, 
boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e 
industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da 
administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, 
marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, 
artísticas ou científicas. 
§ 4o Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório 
central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais. 
§ 5o Quando a remuneração depender da freqüência do público, poderá o empresário, por 
convênio com o escritório central, pagar o preço após a realização da execução pública. 
§ 6o O empresário entregará ao escritório central, imediatamente após a execução pública ou 
transmissão, relação completa das obras e fonogramas utilizados, indicando os nomes dos respectivos 
autores, artistas e produtores. 
§ 7o As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata disposição dos 
interessados, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acordos, individuais ou coletivos, autorizando e 
disciplinando a remuneração por execução pública das obras musicais e fonogramas contidas em 
seus programas ou obras audiovisuais. 
 
Art. 69. O autor, observados os usos locais, notificará o empresário do prazo para a representação ou 
execução, salvo prévia estipulação convencional. 
 
Art. 70. Ao autor assiste o direito de opor-se à representação ou execução que não seja 
suficientemente ensaiada, bem como fiscalizá-la, tendo, para isso, livre acesso durante as 
representações ou execuções, no local onde se realizam. 
 
Art. 71. O autor da obra não pode alterar-lhe a substância, sem acordo com o empresário que a faz 
representar. 
 
Art. 72. O empresário, sem licença do autor, não pode entregar a obra a pessoa estranha à 
representação ou à execução. 
 
Art. 73. Os principais intérpretes e os diretores de orquestras ou coro, escolhidos de comum acordo 
pelo autor e pelo produtor, não podem ser substituídos por ordem deste, sem que aquele consinta. 
 
Art. 74. O autor de obra teatral, ao autorizar a sua tradução ou adaptação, poderá fixar prazo para 
utilização dela em representações públicas. 
Parágrafo único. Após o decurso do prazo a que se refere este artigo, não poderá opor-se o tradutor 
ou adaptador à utilização de outra tradução ou adaptação autorizada, salvo se for cópia da sua. 
 
Art. 75. Autorizada a representação de obra teatral feita em co-autoria, não poderá qualquer dos 
coautores revogar a autorização dada, provocando a suspensão da temporada contratualmente 



 

 

ajustada. 
 
Art. 76. É impenhorável a parte do produto dos espetáculos reservada ao autor e aos artistas. 
 
Capítulo III 
Da Utilização da Obra de Arte Plástica 
 
Art. 77. Salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte plástica, ao alienar o objeto em que 
ela se materializa, transmite o direito de expô-la, mas não transmite ao adquirente o direito de 
reproduzi-la. 
 
Art. 78. A autorização para reproduzir obra de arte plástica, por qualquer processo, deve se fazer por 
escrito e se presume onerosa. 
 
Capítulo IV 
Da Utilização da Obra Fotográfica 
 
Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as 
restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a 
obra fotografada, se de artes plásticas protegidas. 
§ 1o A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o nome do seu autor. 
§ 2o É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância com o 
original, salvo prévia autorização do autor. 
 
Capítulo V 
Da Utilização de Fonograma 
 
Art. 80. Ao publicar o fonograma, o produtor mencionará em cada exemplar: 
I – o título da obra incluída e seu autor; 
II – o nome ou pseudônimo do intérprete; 
III – o ano de publicação; 
IV – o seu nome ou marca que o identifique. 
 
Capítulo VI 
Da Utilização da Obra Audiovisual 
 
Art. 81. A autorização do autor e do intérprete de obra literária, artística ou científica para produção 
audiovisual implica, salvo disposição em contrário, consentimento para sua utilização econômica. 
§ 1o A exclusividade da autorização depende de cláusula expressa e cessa dez anos após a 
celebração do contrato. 
§ 2o Em cada cópia da obra audiovisual, mencionará o produtor: 
I – o título da obra audiovisual; 
II – os nomes ou pseudônimos do diretor e dos demais co-autores; 
III – o título da obra adaptada e seu autor, se for o caso; 
IV – os artistas intérpretes; 
V – o ano de publicação; 
VI – o seu nome ou marca que o identifique. 
 
Art. 82. O contrato de produção audiovisual deve estabelecer: 
I – a remuneração devida pelo produtor aos coautores da obra e aos artistas intérpretes e 
executantes, bem como o tempo, lugar e forma de pagamento; 
II – o prazo de conclusão da obra; 
III – a responsabilidade do produtor para com os co-autores, artistas intérpretes ou executantes, no 
caso de co-produção. 
 
Art. 83. O participante da produção da obra audiovisual que interromper, temporária ou 
definitivamente, sua atuação, não poderá opor-se a que esta seja utilizada na obra nem a que 
terceiro o substitua, resguardados os direitos que adquiriu quanto à parte já executada. 
 
Art. 84. Caso a remuneração dos co-autores da obra audiovisual dependa dos rendimentos de sua 
utilização econômica, o produtor lhes prestará contas semestralmente, se outro prazo não houver sido 
pactuado. 
 
Art. 85. Não havendo disposição em contrário, poderão os co-autores da obra audiovisual utilizar-se, 
em gênero diverso, da parte que constitua sua contribuição pessoal. 
Parágrafo único. Se o produtor não concluir a obra audiovisual no prazo ajustado ou não iniciar sua 
exploração dentro de dois anos, a contar de sua conclusão, a utilização a que se refere este artigo 
será livre. 



 

 

 
Art. 86. Os direitos autorais de execução musical relativos a obras musicais, lítero-musicais e 
fonogramas incluídos em obras audiovisuais serão devidos aos seus titulares pelos responsáveis dos 
locais ou estabelecimentos a que alude o § 3o do art. 68 desta Lei, que as exibirem, ou pelas emissoras 
de televisão que as transmitirem. 
 
Capítulo VII 
Da Utilização de Bases de Dados 
 
Art. 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o direito exclusivo, a respeito da 
forma de expressão da estrutura da referida base, de autorizar ou proibir: 
I – sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo; 
II – sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modificação; 
III – a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua comunicação ao público; 
IV – a reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos resultados das operações 
mencionadas no inciso II deste artigo. 
 
Capítulo VIII 
Da Utilização da Obra Coletiva 
 
Art. 88. Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada exemplar: 
I – o título da obra; 
II – a relação de todos os participantes, em ordem alfabética, se outra não houver sido 
convencionada; 
III – o ano de publicação; 
IV – o seu nome ou marca que o identifique. 
Parágrafo único. Para valer-se do disposto no § 1º do art. 17, deverá o participante notificar o 
organizador, por escrito, até a entrega de sua participação. 
 
Título V 
Dos Direitos Conexos 
Capítulo I 
Disposições Preliminares 
 
Art. 89. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artistas 
intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão. 
Parágrafo único. A proteção desta Lei aos direitos previstos neste artigo deixa intactas e não afeta as 
garantias asseguradas aos autores das obras literárias, artísticas ou científicas. 
 
Capítulo II 
Dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou 
Executantes 
 
Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, 
autorizar ou proibir: 
I – a fixação de suas interpretações ou execuções; 
II – a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções fixadas; 
III – a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não; 
IV – a colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções, de maneira que 
qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente escolherem; 
V – qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções. 
§ 1o Quando na interpretação ou na execução participarem vários artistas, seus direitos serão 
exercidos pelo diretor do conjunto. 
§ 2o A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à reprodução da voz e imagem, 
quando associadas às suas atuações. 
 
Art. 91. As empresas de radiodifusão poderão realizar fixações de interpretação ou execução de 
artistas que as tenham permitido para utilização em determinado número de emissões, facultada sua 
conservação em arquivo público. 
Parágrafo único. A reutilização subseqüente da fixação, no País ou no exterior, somente será lícita 
mediante autorização escrita dos titulares de bens intelectuais incluídos no programa, devida uma 
remuneração adicional aos titulares para cada nova utilização. 
 
Art. 92. Aos intérpretes cabem os direitos morais de integridade e paternidade de suas interpretações, 
inclusive depois da cessão dos direitos patrimoniais, sem prejuízo da redução, compactação, edição 
ou dublagem da obra de que tenham participado, sob a responsabilidade do produtor, que não 
poderá desfigurar a interpretação do artista. 
Parágrafo único. O falecimento de qualquer participante de obra audiovisual, concluída ou não, não 



 

 

obsta sua exibição e aproveitamento econômico, nem exige autorização adicional, sendo a 
remuneração prevista para o falecido, nos termos do contrato e da lei, efetuada a favor do espólio ou 
dos sucessores. 
 
Capítulo III 
Dos Direitos dos Produtores Fonográficos 
 
Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar-lhes 
ou proibir-lhes: 
I – a reprodução direta ou indireta, total ou parcial; 
II – a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução; 
III – a comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive pela radiodifusão; 
IV – (VETADO) 
V – quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que venham a ser inventadas. 
 
Art. 94. Cabe ao produtor fonográfico perceber dos usuários a que se refere o art. 68, e parágrafos, 
desta Lei os proventos pecuniários resultantes da execução pública dos fonogramas e reparti-los com 
os artistas, na forma convencionada entre eles ou suas associações. 
 
Capítulo IV 
Dos Direitos das Empresas de Radiodifusão 
 
Art. 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou proibir a 
retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem como a comunicação ao público, pela 
televisão, em locais de freqüência coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais 
incluídos na programação. 
 
Capítulo V 
Da Duração dos Direitos Conexos 
 
Art. 96. É de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados a partir de 1o de janeiro 
do ano subseqüente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de 
radiodifusão; e à execução e representação pública, para os demais casos. 
 
Título VI 
Das Associações de Titulares de Direitos de 
Autor e dos que lhes são Conexos 
 
Art. 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os titulares de direitos conexos 
associar-se sem intuito de lucro. 
§ 1o É vedado pertencer a mais de uma associação para a gestão coletiva de direitos da 
mesma natureza. 
§ 2o Pode o titular transferir-se, a qualquer momento, para outra associação, devendo comunicar o 
fato, por escrito, à associação de origem. 
§ 3o As associações com sede no exterior far-seão representar, no País, por associações nacionais 
constituídas na forma prevista nesta Lei. 
 
Art. 98. Com o ato de filiação, as associações tornam-se mandatárias de seus associados para a 
prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem 
como para sua cobrança. 
Parágrafo único. Os titulares de direitos autorais poderão praticar, pessoalmente, os atos referidos 
neste artigo, mediante comunicação prévia à associação a que estiverem filiados. 
 
Art. 99. As associações manterão um único escritório central para a arrecadação e distribuição, em 
comum, dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-musicais e de 
fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição 
de obras audiovisuais. 
§ 1o O escritório central organizado na forma prevista neste artigo não terá finalidade de lucro e será 
dirigido e administrado pelas associações que o integrem. 
§ 2o O escritório central e as associações a que se refere este Título atuarão em juízo e fora dele em 
seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados. 
§ 3o O recolhimento de quaisquer valores pelo escritório central somente se fará por depósito 
bancário. 
§ 4o O escritório central poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do empresário numerário a 
qualquer título. 
§ 5o A inobservância da norma do parágrafo anterior tornará o faltoso inabilitado à função de fiscal, 
sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 
 



 

 

Art. 100. O sindicato ou associação profissional que congregue não menos de um terço dos filiados de 
uma associação autoral poderá, uma vez por ano, após notificação, com oito dias de antecedência, 
fiscalizar, por intermédio de auditor, a exatidão das contas prestadas a seus representados. 
 
Título VII 
Das Sanções às Violações dos Direitos Autorais 
Capítulo I 
Disposição Preliminar 
 
Art. 101. As sanções civis de que trata este Capítulo aplicam-se sem prejuízo das penas cabíveis. 
Capítulo II 
Das Sanções Civis 
 
Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma 
utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, 
sem prejuízo da indenização cabível. 
 
Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este 
os exemplares que se apreenderem e pagar-lheá o preço dos que tiver vendido. 
Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, 
pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos. 
 
Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou 
fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, 
lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos 
termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em 
caso de reprodução no exterior. 
 
Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público 
de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante 
violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela 
autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais 
indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o 
infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da 
multa poderá ser aumentado até o dobro. 
 
Art. 106. A sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos os exemplares 
ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e demais elementos utilizados para praticar o ilícito 
civil, assim como a perda de máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo eles 
unicamente para o fim ilícito, sua destruição. 
 
Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por perdas e danos, 
nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no art. 103 e seu parágrafo único, 
quem: 
I – alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos técnicos introduzidos nos 
exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia; 
II – alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados destinados a restringir a 
comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia; 
III – suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de direitos; 
IV – distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à disposição do público, sem 
autorização, obras, interpretações ou execuções, exemplares de interpretações fixadas em 
fonogramas e emissões, sabendo que a informação sobre a gestão de direitos, sinais codificados e 
dispositivos técnicos foram suprimidos ou alterados sem autorização. 
 
Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de 
anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de 
responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma: 
I – tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver ocorrido a infração, por 
três dias consecutivos; 
II – tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de errata nos exemplares 
ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas em 
jornal de grande circulação, dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor; 
III – tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, na forma a que se refere o 
inciso anterior. 
 
Art. 109. A execução pública feita em desacordo com os arts. 68, 97, 98 e 99 desta Lei sujeitará os 
responsáveis a multa de vinte vezes o valor que deveria ser originariamente pago. 
 



 

 

Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais 
ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e 
arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos. 
 
Capítulo III 
Da Prescrição da Ação 
Art. 111. (VETADO) 
 
Título VIII 
Disposições Finais e Transitórias 
 
Art. 112. Se uma obra, em conseqüência de ter expirado o prazo de proteção que lhe era 
anteriormente reconhecido pelo § 2o do art. 42 da Lei no 5.988, de 14 de dezembro de 1973, caiu no 
domínio público, não terá o prazo de proteção dos direitos patrimoniais ampliado por força do art. 41 
desta Lei. 
 
Art. 113. Os fonogramas, os livros e as obras audiovisuais sujeitar-se-ão a selos ou sinais de 
identificação sob a responsabilidade do produtor, distribuidor ou importador, sem ônus para o 
consumidor, com o fim de atestar o cumprimento das normas legais vigentes, conforme dispuser o 
regulamento. 
 
Art. 114. Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias após sua publicação. 
( ) 1 Art. 115. Ficam revogados os arts. 649 a 673 e 1.346 a 1.362 do Código Civil e as Leis nos 4.944, de 6 
de abril de 1966; 5.988, de 14 de dezembro de 1973, excetuando-se o art. 17 e seus §§ 1o e 2o; 6.800, 
de 25 de junho de 1980; 7.125, de 12 de setembro de 1983; 9.045, de 18 de maio de 1995, e demais 
disposições em contrário, mantidos em vigor as Leis nos 6.533, de 24 de maio de 1978 e 6.615, de 16 de 
dezembro de 1978. 
1 O art. 17, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 5.988, de 14 de dezembro de 1973, estabelece que: 
”Art 17. Para segurança de seus direitos, o autor da obra intelectual poderá registrá-Ia, conforme sua 
natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia. 
§ 1o Se a obra for de natureza que comporte registro em mais de um desses órgãos, deverá ser 
registrada naquele com que tiver maior afinidade. 
§ 2o O Poder Executivo, mediante Decreto, poderá, a qualquer tempo, reorganizar os serviços de 
registro, conferindo a outros órgãos as atribuições a que se refere este artigo.” 
Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177o da Independência e 110o da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Francisco Weffort 
ADVERTÊNCIA: Este texto não substitui o texto oficial publicado no Diário Oficial da União no 36, de 20 
de fevereiro de 1998, seção 1, páginas 3 a 9. 12 
  



 

 

26.13. CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL- RESOLUÇÃO CONFEA NO. 1002, DE 26.11.2002  
 
CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL 
Resolução No. 1.002 de 26 de novembro de 2002, do CONFEA- Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (*) 
 
(*) Em vigor até determinação do CAU/BR;  
 
1. PREÂMBULO  
 
Art. 1º - O Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa 
e honesta prática das profissões da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da 
Geografia e da Meteorologia e relaciona direitos e deveres correlatos de seus profissionais. 
 
Art. 2º - Os preceitos deste Código de Ética Profissional têm alcance sobre os profissionais em geral, 
quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidades ou especializações. 
 
Art. 3º - As modalidades e especializações profissionais poderão estabelecer, em consonância com 
este Código de Ética Profissional, preceitos próprios de conduta atinentes às suas peculiaridades e 
especificidades. 
  
2. DA IDENTIDADE DAS PROFISSÕES E DOS PROFISSIONAIS  
 
Art. 4º - As profissões são caracterizadas por seus perfis próprios, pelo saber científico e tecnológico 
que incorporam, pelas expressões artísticas que utilizam e pelos resultados sociais, econômicos e 
ambientais do trabalho que realizam. 
 
Art. 5º - Os profissionais são os detentores do saber especializado de suas profissões e os sujeitos pró-
ativos do desenvolvimento. 
 
Art. 6º - O objetivo das profissões e a ação dos profissionais volta-se para o bem-estar e o 
desenvolvimento do homem, em seu ambiente e em suas diversas dimensões: como indivíduo, família, 
comunidade, sociedade, nação e humanidade; nas suas raízes históricas, nas gerações atual e futura. 
 
Art. 7o - As entidades, instituições e conselhos integrantes da organização profissional são igualmente 
permeados pelos preceitos éticos das profissões e participantes solidários em sua permanente 
construção, adoção, divulgação, preservação e aplicação. 
 
3. DOS PRINCÍPIOS ÉTICOS  
 
Art. 8º - A prática da profissão é fundada nos seguintes princípios éticos aos quais o profissional deve 
pautar sua conduta: 
 
Do objetivo da profissão 
  
I - A profissão é bem social da humanidade e o profissional é o agente capaz de exercê-la, tendo 
como objetivos maiores a preservação e o desenvolvimento harmônico do ser humano, de seu 
ambiente e de seus valores;  
   
Da natureza da profissão  
 
II - A profissão é bem cultural da humanidade construído permanentemente pelos conhecimentos 
técnicos e científicos e pela criação artística, manifestando-se pela prática tecnológica, colocado a 
serviço da melhoria da qualidade de vida do homem;  
   
Da honradez da profissão  
   
III - A profissão é alto título de honra e sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã;  
   
Da eficácia profissional 
   
IV - A profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais, 
munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória 
nos serviços e produtos e observando a segurança nos seus procedimentos;  
 
Do relacionamento profissional 
 
V - A profissão é praticada através do relacionamento honesto, justo e com espírito progressista dos 



 

 

profissionais para com os gestores, ordenadores, destinatários, beneficiários e colaboradores de seus 
serviços, com igualdade de tratamento entre os profissionais e com lealdade na competição;  
   
Da intervenção profissional sobre o meio  
   
VI - A profissão é exercida com base nos preceitos do desenvolvimento sustentável na intervenção 
sobre os ambientes natural e construído e da incolumidade das pessoas, de seus bens e de seus 
valores; 
  
Da liberdade e segurança profissionais  
   
VII - A profissão é de livre exercício aos qualificados, sendo a segurança de sua prática de interesse 
coletivo. 
 
4. DOS DEVERES  
 
Art. 9º - No exercício da profissão são deveres do profissional: 
 
I - ante ao ser humano e a seus valores: 
a. oferecer seu saber para o bem da humanidade; 
b. harmonizar os interesses pessoais aos coletivos; 
c. contribuir para a preservação da incolumidade pública; 
d. divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos inerentes à profissão; 
 
II - Ante à profissão: 
a. identificar-se e dedicar-se com zelo à profissão; 
b. conservar e desenvolver a cultura da profissão; 
c. preservar o bom conceito e o apreço social da profissão; 
d. desempenhar sua profissão ou função nos limites de suas atribuições e de sua capacidade pessoal 
de realização; 
e. empenhar-se junto aos organismos profissionais no sentido da consolidação da cidadania e da 
solidariedade profissional e da coibição das transgressões éticas; 
 
III - Nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores: 
a. dispensar tratamento justo a terceiros, observando o princípio da eqüidade; 
b. resguardar o sigilo profissional quando do interesse de seu cliente ou empregador, salvo em 
havendo a obrigação legal da divulgação ou da informação; 
c. fornecer informação certa, precisa e objetiva em publicidade e propaganda pessoal; 
d. atuar com imparcialidade e impessoalidade em atos arbitrais e periciais; 
e. considerar o direito de escolha do destinatário dos serviços, ofertando-lhe, sempre que possível, 
alternativas viáveis e adequadas às demandas em suas propostas; 
f. alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e às conseqüências 
presumíveis de sua inobservância; 
g. adequar sua forma de expressão técnica às necessidades do cliente e às normas vigentes 
aplicáveis; 
 
IV - Nas relações com os demais profissionais: 
a. atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da igualdade de condições; 
b. manter-se informado sobre as normas que regulamentam o exercício da profissão; 
c. preservar e defender os direitos profissionais; 
 
V - Ante ao meio: 
a. orientar o exercício das atividades profissionais pelos preceitos do desenvolvimento sustentável; 
b. atender, quando da elaboração de projetos, execução de obras ou criação de novos produtos, 
aos princípios e recomendações de conservação de energia e de minimização dos impactos 
ambientais; 
c. considerar em todos os planos, projetos e serviços as diretrizes e disposições concernentes à 
preservação e ao desenvolvimento dos patrimônios sócio-cultural e ambiental. 
  
5. DAS CONDUTAS VEDADAS  
  
Art. 10 - No exercício da profissão são condutas vedadas ao profissional:I - ante ao ser humano e a 
seus valores: 
 
I - Ante o ser humano e seus valores: 
a. descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres do ofício; 
b. usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de função de forma abusiva, para fins 
discriminatórios ou para auferir vantagens pessoais; 



 

 

c. prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa 
resultar em dano às pessoas ou a seus bens patrimoniais; 
 
II - Ante à profissão: 
a. aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para os quais não tenha efetiva 
qualificação; 
b. utilizar indevida ou abusivamente do privilégio de exclusividade de direito profissional; 
c. omitir ou ocultar fato de seu conhecimento que transgrida à ética profissional; 
 
III - Nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores: 
a. formular proposta de salários inferiores ao mínimo profissional legal; 
b. apresentar proposta de honorários com valores vis ou extorsivos ou desrespeitando tabelas de 
honorários mínimos aplicáveis; 
c. usar de artifícios ou expedientes enganosos para a obtenção de vantagens indevidas, ganhos 
marginais ou conquista de contratos; 
d. usar de artifícios ou expedientes enganosos que impeçam o legítimo acesso dos colaboradores às 
devidas promoções ou ao desenvolvimento profissional; 
e. descuidar com as medidas de segurança e saúde do trabalho sob sua coordenação; 
f. suspender serviços contratados, de forma injustificada e sem prévia comunicação; 
g. impor ritmo de trabalho excessivo ou exercer pressão psicológica ou assédio moral sobre os 
colaboradores; 
 
IV - Nas relações com os demais profissionais: 
a. intervir em trabalho de outro profissional sem a devida autorização de seu titular, salvo no exercício 
do dever legal; 
b. referir-se preconceituosamente a outro profissional ou profissão; 
c. agir discriminatoriamente em detrimento de outro profissional ou profissão; 
d. atentar contra a liberdade do exercício da profissão ou contra os direitos de outro profissional; 
 
V - Ante ao meio: 
a. prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa 
resultar em dano ao ambiente natural, à saúde humana ou ao patrimônio cultural. 
 
6 - DOS DIREITOS  
 
Art.º 11 - São reconhecidos os direitos coletivos universais inerentes às profissões, suas modalidades e 
especializações, destacadamente: 
 
a. à livre associação e organização em corporações profissionais; 
b. ao gozo da exclusividade do exercício profissional; 
c. ao reconhecimento legal; 
d. à representação institucional. 
 
Art.º 12 - São reconhecidos os direitos individuais universais inerentes aos profissionais, facultados para o 
pleno exercício de sua profissão, destacadamente: 
 
a. à liberdade de escolha de especialização; 
b. à liberdade de escolha de métodos, procedimentos e formas de expressão; 
c. ao uso do título profissional; 
d. à exclusividade do ato de ofício a que se dedicar; 
e. à justa remuneração proporcional à sua capacidade e dedicação e aos graus de complexidade, 
risco, experiência e especialização requeridos por sua tarefa; 
f. ao provimento de meios e condições de trabalho dignos, eficazes e seguros; 
g. à recusa ou interrupção de trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa quando julgar 
incompatível com sua titulação, capacidade ou dignidade pessoais; 
h. à proteção do seu título, de seus contratos e de seu trabalho; 
i. à proteção da propriedade intelectual sobre sua criação; 
j. à competição honesta no mercado de trabalho; 
k. à liberdade de associar-se a corporações profissionais; 
l. à propriedade de seu acervo técnico profissional. 
  
7 - DA INFRAÇÃO ÉTICA  
 
Art. 13 - Constitui-se infração ética todo ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios 
éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos 
reconhecidos de outrem. 
 
Art.14 - A tipificação da infração ética para efeito de processo disciplinar será estabelecida, a partir 



 

 

das disposições deste Código de Ética Profissional, na forma que a lei determinar. 
 
  



 

 

26.14. LEI Nº 12.378, DE 30.12.2010 (REGULAMENTA O EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO E CRIA 
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU) 
 
Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e 
dá outras providências. 
  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei:  
 
Âmbito de abrangência  
 
Art. 1o  O exercício da profissão de arquiteto e urbanista passa a ser regulado por esta Lei.  
 
Atribuições de Arquitetos e Urbanistas  
 
Art. 2o  As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em:  
 
I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;  
II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;  
III - estudo de viabilidade técnica e ambiental;  
IV - assistência técnica, assessoria e consultoria;  
V - direção de obras e de serviço técnico;  
VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem;  
VII - desempenho de cargo e função técnica;  
VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;  
IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de 
qualidade;  
X - elaboração de orçamento;  
XI - produção e divulgação técnica especializada; e  
XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.  
 
Parágrafo único.  As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação 
no setor:  
I - da Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos;   
II - da Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de ambientes;  
III - da Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e 
abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, 
dentro de várias escalas, inclusive a territorial;  
IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, 
restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, 
preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades;  
V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de intervenção no 
espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento 
básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão 
territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, 
arruamento, planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, 
tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e 
requalificação em áreas urbanas e rurais;  
VI - da Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a 
realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, leitura, 
interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto;  
VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, patologias e 
recuperações;  
VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação 
tecnológica de estruturas;  
IX - de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo;  
X - do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, 
acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços;   
XI - do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental, 
Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento Sustentável.  
 
Art. 3o  Os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo são definidos 
a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e 
urbanista nas quais os núcleos de conhecimentos de fundamentação e de conhecimentos 
profissionais caracterizam a unidade de atuação profissional.  
§ 1o  O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR especificará, atentando para o 
disposto no caput, as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação 



 

 

compartilhadas com outras profissões regulamentadas.  
§ 2o  Serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas quais a 
ausência de formação superior exponha o usuário do serviço a qualquer risco ou danos materiais à 
segurança, à saúde ou ao meio ambiente.  
§ 3o  No exercício de atividades em áreas de atuação compartilhadas com outras áreas profissionais, 
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do Estado ou do Distrito Federal fiscalizará o exercício 
profissional da Arquitetura e Urbanismo.  
§ 4o  Na hipótese de as normas do CAU/BR sobre o campo de atuação de arquitetos e urbanistas 
contradizerem normas de outro Conselho profissional, a controvérsia será resolvida por meio de 
resolução conjunta de ambos os conselhos.  
§ 5o  Enquanto não editada a resolução conjunta de que trata o § 4o ou, em caso de impasse, até 
que seja resolvida a controvérsia, por arbitragem ou judicialmente, será aplicada a norma do 
Conselho que garanta ao profissional a maior margem de atuação.   
 
Art. 4o  O CAU/BR organizará e manterá atualizado cadastro nacional das escolas e faculdades de 
arquitetura e urbanismo, incluindo o currículo de todos os cursos oferecidos e os projetos pedagógicos.  
 
Registro do arquiteto e urbanista no Conselho  
 
Art. 5o  Para uso do título de arquiteto e urbanista e para o exercício das atividades profissionais 
privativas correspondentes, é obrigatório o registro do profissional no CAU do Estado ou do Distrito 
Federal.  
Parágrafo único.  O registro habilita o profissional a atuar em todo o território nacional.  
 
Art. 6o  São requisitos para o registro:  
I - capacidade civil; e  
II - diploma de graduação em arquitetura e urbanismo, obtido em instituição de ensino superior 
oficialmente reconhecida pelo poder público.  
§ 1o  Poderão obter registro no CAU dos Estados e do Distrito Federal os portadores de diploma de 
graduação em Arquitetura e Urbanismo ou de diploma de arquiteto ou arquiteto e urbanista, obtido 
em instituição estrangeira de ensino superior reconhecida no respectivo país e devidamente 
revalidado por instituição nacional credenciada.  
§ 2o  Cumpridos os requisitos previstos nos incisos I e II do caput, poderão obter registro no CAU dos 
Estados ou do Distrito Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, profissionais 
estrangeiros sem domicílio no País.  
§ 3o  A concessão do registro de que trata o § 2o é condicionada à efetiva participação de arquiteto 
e urbanista ou sociedade de arquitetos, com registro no CAU Estadual ou no Distrito Federal e com 
domicílio no País, no acompanhamento em todas as fases das atividades a serem desenvolvidas pelos 
profissionais estrangeiros.  
 
Art. 7o  Exerce ilegalmente a profissão de arquiteto e urbanista a pessoa física ou jurídica que realizar 
atos ou prestar serviços, públicos ou privados, privativos dos profissionais de que trata esta Lei ou, 
ainda, que, mesmo não realizando atos privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou como 
pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo sem registro no CAU.  
 
Art. 8o  A carteira profissional de arquiteto e urbanista possui fé pública e constitui prova de identidade 
civil para todos os fins legais.  
 
Da Interrupção e do Cancelamento do registro profissional  
 
Art. 9o  É facultada ao profissional e à pessoa jurídica, que não estiver no exercício de suas atividades, 
a interrupção de seu registro profissional no CAU por tempo indeterminado, desde que atenda as 
condições regulamentadas pelo CAU/BR.  
 
Sociedade de arquitetos e urbanistas  
 
Art. 10.  Os arquitetos e urbanistas, juntamente com outros profissionais, poder-se-ão reunir em 
sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, nos termos das normas de direito 
privado, desta Lei e do Regimento Geral do CAU/BR.  
Parágrafo único.  Sem prejuízo do registro e aprovação pelo órgão competente, a sociedade que 
preste serviços de arquitetura e urbanismo dever-se-á cadastrar no CAU da sua sede, o qual enviará as 
informações ao CAU/BR para fins de composição de cadastro unificado nacionalmente.  
 
Art. 11.  É vedado o uso das expressões “arquitetura” ou “urbanismo” ou designação similar na razão 
social ou no nome fantasia de sociedade que não possuir arquiteto e urbanista entre os sócios com 
poder de gestão ou entre os empregados permanentes.  
 
Dos Acervos Técnicos  



 

 

 
Art. 12.  O acervo técnico constitui propriedade do profissional arquiteto e urbanista e é composto por 
todas as atividades por ele desenvolvidas, conforme discriminado nos arts. 2o e 3o, resguardando-se a 
legislação do Direito Autoral.  
 
Art. 13.  Para fins de comprovação de autoria ou de participação e de formação de acervo técnico, 
o arquiteto e urbanista deverá registrar seus projetos e demais trabalhos técnicos ou de criação no 
CAU do ente da Federação onde atue.  
Parágrafo único.  A qualificação técnica de sociedade com atuação nos campos da arquitetura e do 
urbanismo será demonstrada por meio dos acervos técnicos dos arquitetos e urbanistas 
comprovadamente a ela vinculados.  
 
Art. 14.  É dever do arquiteto e urbanista ou da sociedade de prestação de serviços de arquitetura e 
urbanismo indicar em documentos, peças publicitárias, placas ou outro elemento de comunicação 
dirigido a cliente, ao público em geral e ao CAU local:  
I - o nome civil ou razão social do(s) autor(es) e executante(s) do serviço, completo ou abreviado, ou 
pseudônimo ou nome fantasia, a critério do profissional ou da sociedade de prestação de serviços de 
arquitetura e urbanismo, conforme o caso;   
II - o número do registro no CAU local; e  
III - a atividade a ser desenvolvida.  
Parágrafo único.  Quando se tratar de atividade desenvolvida por mais de um arquiteto e urbanista ou 
por mais de uma sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo e não sendo 
especificados diferentes níveis de responsabilidade, todos serão considerados indistintamente 
coautores e corresponsáveis.   
 
Art. 15.  Aquele que implantar ou executar projeto ou qualquer trabalho técnico de criação ou de 
autoria de arquiteto e urbanista deve fazê-lo de acordo com as especificações e o detalhamento 
constantes do trabalho, salvo autorização em contrário, por escrito, do autor.  
Parágrafo único.  Ao arquiteto e urbanista é facultado acompanhar a implantação ou execução de 
projeto ou trabalho de sua autoria, pessoalmente ou por meio de preposto especialmente designado 
com a finalidade de averiguar a adequação da execução ao projeto ou concepção original.   
 
Art. 16.  Alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como em obra 
dele resultante, somente poderão ser feitas mediante consentimento por escrito da pessoa natural 
titular dos direitos autorais, salvo pactuação em contrário.  
§ 1o  No caso de existência de coautoria, salvo pactuação em contrário, será necessária a 
concordância de todos os coautores.  
§ 2o  Em caso de falecimento ou de incapacidade civil do autor do projeto original, as alterações ou 
modificações poderão ser feitas pelo coautor ou, em não havendo coautor, por outro profissional 
habilitado, independentemente de autorização, que assumirá a responsabilidade pelo projeto 
modificado.  
§ 3o  Ao arquiteto e urbanista que não participar de alteração em obra ou trabalho de sua autoria é 
permitido o registro de laudo no CAU de seu domicílio, com o objetivo de garantir a autoria e 
determinar os limites de sua responsabilidade.  
§ 4o  Na hipótese de a alteração não ter sido concebida pelo autor do projeto original, o resultado 
final terá como coautores o arquiteto e urbanista autor do projeto original e o autor do projeto de 
alteração, salvo decisão expressa em contrário do primeiro, caso em que a autoria da obra passa a 
ser apenas do profissional que houver efetuado as alterações.  
 
Ética  
 
Art. 17.  No exercício da profissão, o arquiteto e urbanista deve pautar sua conduta pelos parâmetros a 
serem definidos no Código de Ética e Disciplina do CAU/BR.  
Parágrafo único.  O Código de Ética e Disciplina deverá regular também os deveres do arquiteto e 
urbanista para com a comunidade, a sua relação com os demais profissionais, o dever geral de 
urbanidade e, ainda, os respectivos procedimentos disciplinares, observado o disposto nesta Lei.   
 
Art. 18.  Constituem infrações disciplinares, além de outras definidas pelo Código de Ética e Disciplina:  
I - registrar projeto ou trabalho técnico ou de criação no CAU, para fins de comprovação de direitos 
autorais e formação de acervo técnico, que não haja sido efetivamente concebido, desenvolvido ou 
elaborado por quem requerer o registro;  
II - reproduzir projeto ou trabalho técnico ou de criação, de autoria de terceiros, sem a devida 
autorização do detentor dos direitos autorais;  
III - fazer falsa prova de quaisquer documentos exigidos para o registro no CAU;  
IV - delegar a quem não seja arquiteto e urbanista a execução de atividade privativa de arquiteto e 
urbanista;  
V - integrar sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo sem nela atuar, 
efetivamente, com objetivo de viabilizar o registro da empresa no CAU, de utilizar o nome 



 

 

“arquitetura” ou “urbanismo” na razão jurídica ou nome fantasia ou ainda de simular para os usuários 
dos serviços de arquitetura e urbanismo a existência de profissional do ramo atuando;  
VI - locupletar-se ilicitamente, por qualquer meio, às custas de cliente, diretamente ou por intermédio 
de terceiros;  
VII - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas a cliente de quantias que houver recebido dele, 
diretamente ou por intermédio de terceiros;  
VIII - deixar de informar, em documento ou peça de comunicação dirigida a cliente, ao público em 
geral, ao CAU/BR ou aos CAUs, os dados exigidos nos termos desta Lei;  
IX - deixar de observar as normas legais e técnicas pertinentes na execução de atividades de 
arquitetura e urbanismo;  
X - ser desidioso na execução do trabalho contratado;  
XI - deixar de pagar a anuidade, taxas, preços de serviços e multas devidos ao CAU/BR ou aos CAUs, 
quando devidamente notificado;   
XII - não efetuar Registro de Responsabilidade Técnica quando for obrigatório.  
 
Art. 19.  São sanções disciplinares:   
I - advertência;   
II - suspensão entre 30 (trinta) dias e 1 (um) ano do exercício da atividade de arquitetura e urbanismo 
em todo o território nacional;  
III - cancelamento do registro; e  
IV - multa no valor entre 1 (uma) a 10 (dez) anuidades.  
§ 1o  As sanções deste artigo são aplicáveis à pessoa natural dos arquitetos e urbanistas.  
§ 2o  As sanções poderão ser aplicadas às sociedades de prestação de serviços com atuação nos 
campos da arquitetura e do urbanismo, sem prejuízo da responsabilização da pessoa natural do 
arquiteto e urbanista.  
§ 3o  No caso em que o profissional ou sociedade de arquitetos e urbanistas deixar de pagar a 
anuidade, taxas, preços de serviços e multas devidos ao CAU/BR ou aos CAUs, quando devidamente 
notificado, será aplicada suspensão até a regularização da dívida.  
§ 4o  A sanção prevista no inciso IV pode incidir cumulativamente com as demais.  
§ 5o  Caso constatado que a infração disciplinar teve participação de profissional vinculado ao 
conselho de outra profissão, será comunicado o conselho responsável.  
 
Art. 20.  Os processos disciplinares do CAU/BR e dos CAUs seguirão as regras constantes da Lei no 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999, desta Lei e, de forma complementar, das resoluções do CAU/BR.  
 
Art. 21.  O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer 
autoridade ou pessoa interessada.  
§ 1o  A pedido do acusado ou do acusador, o processo disciplinar poderá tramitar em sigilo, só tendo 
acesso às informações e documentos nele contidos o acusado, o eventual acusador e os respectivos 
procuradores constituídos.  
§ 2o  Após a decisão final, o processo tornar-se-á público.  
 
Art. 22.  Caberá recurso ao CAU/BR de todas as decisões definitivas proferidas pelos CAUs, que 
decidirá em última instância administrativa.  
Parágrafo único.  Além do acusado e do acusador, o Presidente e os Conselheiros do CAU são 
legitimados para interpor o recurso previsto neste artigo.  
 
Art. 25.  Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de punição das sanções disciplinares, a contar da 
data do fato.  
Parágrafo único.  A prescrição interrompe-se pela intimação do acusado para apresentar defesa.  
 
Criação e organização do CAU/BR e dos CAUs  
 
Art. 24.  Ficam criados o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs, como autarquias dotadas de 
personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira e estrutura 
federativa, cujas atividades serão custeadas exclusivamente pelas próprias rendas.  
 
§ 1o  O CAU/BR e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de 
arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em 
todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e 
urbanismo.  
§ 2o  O CAU/BR e o CAU do Distrito Federal terão sede e foro em Brasília.  
§ 3o  Cada CAU terá sede e foro na capital do Estado, ou de um dos Estados de sua área de atuação, 
a critério do CAU/BR.  
 
Art. 25.  O CAU/BR e os CAUs gozam de imunidade a impostos (art. 150, inciso VI, alínea a, da 
Constituição Federal).  



 

 

 
Art. 26.  O Plenário do Conselho do CAU/BR será constituído por:  
 
I - 1 (um) Conselheiro representante de cada Estado e do Distrito Federal;   
II - 1 (um) Conselheiro representante das instituições de ensino de arquitetura e urbanismo.  
§ 1o  Cada membro do CAU/BR terá 1 (um) suplente.  
§ 2o  Os Conselheiros do CAU/BR serão eleitos pelo voto direto e obrigatório dos profissionais do Estado 
que representam ou do Distrito Federal.   
§ 3o  O Presidente será eleito entre seus pares por maioria de votos dos conselheiros, em votação 
secreta, e terá direito apenas a voto de qualidade nas deliberações do CAU/BR.  
§ 4o  As instituições de ensino de arquitetura e urbanismo oficialmente reconhecidas serão 
representadas por 1 (um) conselheiro, por elas indicado, na forma do Regimento Geral do CAU/BR.  
 
Art. 27.  O CAU/BR tem sua estrutura e funcionamento definidos pelo seu Regimento Geral, aprovado 
pela maioria absoluta dos conselheiros federais.  
Parágrafo único.  A prerrogativa de que trata o caput será exercida com estrita observância às 
possibilidades efetivas de seu custeio com os recursos próprios do Conselho Federal de Arquitetura e 
Urbanismo, considerados ainda seus efeitos nos exercícios subsequentes.  
 
Art. 28.  Compete ao CAU/BR:  
I - zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da arquitetura e do urbanismo;   
II - editar, alterar o Regimento Geral, o Código de Ética, as Normas Eleitorais e os provimentos que 
julgar necessários;  
III - adotar medidas para assegurar o funcionamento regular dos CAUs;   
IV - intervir nos CAUs quando constatada violação desta Lei ou do Regimento Geral;  
V - homologar os regimentos internos e as prestações de contas dos CAUs;  
VI - firmar convênios com entidades públicas e privadas, observada a legislação aplicável;   
VII - autorizar a oneração ou a alienação de bens imóveis de sua propriedade;   
VIII - julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos CAUs;   
IX - inscrever empresas ou profissionais estrangeiros de arquitetura e urbanismo sem domicílio no País;   
X - criar órgãos colegiados com finalidades e funções específicas;   
XI - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de trabalho e 
orçamento;   
XII - manter relatórios públicos de suas atividades;  
XIII - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos federais que tratem de 
questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo;  
XIV - aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários dos arquitetos e urbanistas;   
XV - contratar empresa de auditoria para auditar o CAU/BR e os CAUs, conforme dispuser o Regimento 
Geral.  
 
§ 1o  O quorum necessário para a deliberação e aprovação das diferentes matérias será definido no 
Regimento.   
§ 2o  O exercício das competências enumeradas nos incisos V, VI, VII, X, XI e XV do caput terá como 
limite para seu efetivo custeio os recursos próprios do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, 
considerados os seus efeitos nos exercícios subsequentes, observadas as normas de ordem pública 
quanto à alienação de bens patrimoniais e à contratação de serviços.  
 
Art. 29.  Compete ao Presidente do CAU/BR, entre outras questões que lhe forem atribuídas pelo 
Regimento Geral do CAU/BR:  
I - representar judicialmente e extrajudicialmente o CAU/BR;  
II - presidir as reuniões do Conselho do CAU/BR, podendo exercer o voto de desempate;  
III - cuidar das questões administrativas do CAU/BR, ouvindo previamente o Conselho quando exigido 
pelo Regimento Geral.  
 
Art. 30.  Constituem recursos do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo - CAU/BR:  
I - 20% (vinte por cento) da arrecadação prevista no inciso I do art. 37;  
II - doações, legados, juros e receitas patrimoniais;  
III - subvenções;  
IV - resultados de convênios;  
V - outros rendimentos eventuais.  
Parágrafo único.  A alienação de bens e a destinação de recursos provenientes de receitas 
patrimoniais serão aprovadas previamente pelo Plenário do Conselho Federal de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU/BR.  
 
Art. 31.  Será constituído um CAU em cada Estado da Federação e no Distrito Federal.  
§ 1o  A existência de CAU compartilhado por mais de um Estado da Federação somente será 
admitida na hipótese em que o número limitado de inscritos inviabilize a instalação de CAU próprio 
para o Estado.  



 

 

§ 2o  A existência de CAU compartilhado depende de autorização do CAU/BR em decisão que será 
reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) anos.  
 
Art. 32.  O Plenário do CAU de cada Estado da Federação e do Distrito Federal é constituído de 1 (um) 
presidente e de conselheiros.  
§ 1o  Os conselheiros, e respectivos suplentes, serão eleitos na seguinte proporção:  
I - até 499 (quatrocentos e noventa e nove) profissionais inscritos: 5 (cinco) conselheiros;  
II - de 500 (quinhentos) a 1.000 (mil) profissionais inscritos: 7 (sete) conselheiros;  
III - de 1.001 (mil e um) a 3.000 (três mil) profissionais inscritos: 9 (nove) conselheiros;  
IV - acima de 3.000 (três mil) profissionais inscritos: 9 (nove) conselheiros mais 1 (um) para cada 1.000 
(mil) inscritos ou fração, descontados os 3.000 (três mil) iniciais.  
§ 2o  O Presidente será eleito entre seus pares em Plenário pelo voto direto por maioria de votos dos 
conselheiros e terá direito apenas a voto de qualidade nas deliberações dos CAUs.  
§ 3o  Na hipótese de compartilhamento de CAU, nos termos do § 2o do art. 31:  
I - as eleições serão realizadas em âmbito estadual;  
II - o número de membros do conselho será definido na forma do § 1o; e  
III - a divisão das vagas por Estado do Conselho compartilhado será feita segundo o número de 
profissionais inscritos no Estado, garantido o número mínimo de 1 (um) conselheiro por Estado.  
 
Art. 33.  Os CAUs terão sua estrutura e funcionamento definidos pelos respectivos Regimentos Internos, 
aprovados pela maioria absoluta dos conselheiros.  
 
Art. 34.  Compete aos CAUs:  
I - elaborar e alterar os respectivos Regimentos Internos e demais atos administrativos;  
II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do CAU/BR, nos demais atos 
normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência;  
III - criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na forma do 
Regimento Geral do CAU/BR;  
IV - criar colegiados com finalidades e funções específicas;  
V - realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e pessoas jurídicas 
habilitadas, na forma desta Lei, para exercerem atividades de arquitetura e urbanismo, mantendo o 
cadastro atualizado;  
VI - cobrar as anuidades, as multas e os Registros de Responsabilidade Técnica;  
VII - fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e os acervos 
técnicos;  
VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo;  
IX - julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o Regimento Geral 
do CAU/BR;  
X - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de trabalho e 
orçamento;  
XI - sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação desta Lei e a promover o 
cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos;  
XII - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos estaduais e municipais 
que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo, assim como 
em órgãos não governamentais da área de sua competência;  
XIII - manter relatórios públicos de suas atividades; e   
XIV - firmar convênios com entidades públicas e privadas.  
§ 1o  O exercício das competências enumeradas nos incisos III, IV, X e XIV do caput terá como limite 
para seu efetivo custeio os recursos próprios do respectivo Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo, considerados os seus efeitos nos exercícios subsequentes, observadas as normas de ordem 
pública relativas à contratação de serviços e à celebração de convênios.  
§ 2o  Excepcionalmente, serão considerados recursos próprios os repasses recebidos do Conselho 
Federal de Arquitetura e Urbanismo pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, a conta do 
fundo especial a que se refere o art. 60.  
 
Art. 35.  Compete ao presidente do CAU, entre outras questões que lhe forem atribuídas pelo 
Regimento Geral do CAU/BR e pelo Regimento Interno do CAU respectivo:  
I - representar judicialmente e extrajudicialmente o CAU;  
II - presidir as reuniões do Conselho do CAU, podendo exercer o voto de desempate;  
III - cuidar das questões administrativas do CAU, ouvindo previamente o Conselho quando exigido pelo 
Regimento Geral do CAU/BR ou pelo Regimento Interno do CAU respectivo.  
 
Art. 36.  É de 3 (três) anos o mandato dos conselheiros do CAU/BR e dos CAUs sendo permitida apenas 
uma recondução.  
§ 1o  O mandato do presidente será coincidente com o mandato do conselheiro.  
§ 2o  Perderá o mandato o conselheiro que:  
I - sofrer sanção disciplinar;  
II - for condenado em decisão transitada em julgado por crime relacionado com o exercício do 



 

 

mandato ou da profissão; ou  
III - ausentar-se, sem justificativa, a 3 (três) reuniões do Conselho, no período de 1 (um) ano.  
§ 3o  O presidente do CAU/BR e os presidentes dos CAUs serão destituídos pela perda do mandato 
como conselheiro, nos termos do § 2o ou pelo voto de 3/5 (três quintos) dos conselheiros.  
 
Art. 37.  Constituem recursos dos Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo - CAUs:  
I - receitas com anuidades, contribuições, multas, taxas e tarifas de serviços;  
II - doações, legados, juros e rendimentos patrimoniais;  
III - subvenções;  
IV - resultados de convênios;  
V - outros rendimentos eventuais.  
 
Art. 38.  Os presidentes do CAU/BR e dos CAUs prestarão, anualmente, suas contas ao Tribunal de 
Contas da União.  
§ 1o  Após aprovação pelo respectivo Plenário, as contas dos CAUs serão submetidas ao CAU/BR para 
homologação.  
§ 2o  As contas do CAU/BR, devidamente homologadas, e as dos CAUs serão submetidas à 
apreciação do Tribunal de Contas da União.  
§ 3o  Cabe aos presidentes do CAU/BR e de cada CAU a responsabilidade pela prestação de contas.   
 
Art. 39.  Cabe ao CAU/BR dirimir as questões divergentes entre os CAUs baixando normas 
complementares que unifiquem os procedimentos.  
 
Art. 40.  O exercício das funções de presidente e de conselheiro do CAU/BR e dos CAUs não será 
remunerado.  
 
Art. 41.  Os empregados do CAU/BR e dos demais CAUs Estaduais e do Distrito Federal serão 
contratados mediante aprovação em concurso público, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho.   
 
Anuidade devida para os CAUs  
 
Art. 42.  Os profissionais e as pessoas jurídicas inscritas no CAU pagarão anuidade no valor de R$ 350,00 
(trezentos e cinquenta reais).  
§ 1o  Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, nos termos de ato do CAU/BR.  
§ 2o  A data de vencimento, as regras de parcelamento e o desconto para pagamento à vista serão 
estabelecidos pelo CAU/BR.  
§ 3o  Os profissionais formados há menos de 2 (dois) anos e acima de 30 (trinta) anos de formados, 
pagarão metade do valor da anuidade.  
§ 4o  A anuidade deixará de ser devida após 40 (quarenta) anos de contribuição da pessoa natural.   
 
Art. 43.  A inscrição do profissional ou da pessoa jurídica no CAU não está sujeita ao pagamento de 
nenhum valor além da anuidade, proporcionalmente ao número de meses restantes no ano.  
 
Art. 44.  O não pagamento de anuidade no prazo, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela 
violação ética, sujeita o infrator ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido 
e à incidência de correção com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia - SELIC até o efetivo pagamento.  
 
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT  
 
Art. 45.  Toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com 
outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.  
§ 1o  Ato do CAU/BR detalhará as hipóteses de obrigatoriedade da RRT.  
§ 2o  O arquiteto e urbanista poderá realizar RRT, mesmo fora das hipóteses de obrigatoriedade, como 
meio de comprovação da autoria e registro de acervo.   
 
Art. 46.  O RRT define os responsáveis técnicos pelo empreendimento de arquitetura e urbanismo, a 
partir da definição da autoria e da coautoria dos serviços.  
 
Art. 47.  O RRT será efetuado pelo profissional ou pela pessoa jurídica responsável, por intermédio de 
seu profissional habilitado legalmente no CAU.  
 
Art. 48.  Não será efetuado RRT sem o prévio recolhimento da Taxa de RRT pela pessoa física do 
profissional ou pela pessoa jurídica responsável.  
 



 

 

Art. 49.  O valor da Taxa de RRT é, em todas as hipóteses, de R$ 60,00 (sessenta reais).  
 
Parágrafo único.  O valor referido no caput será atualizado, anualmente, de acordo com a variação 
integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, nos termos de ato do CAU/BR.  
 
Art. 50.  A falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável, sem prejuízo da 
responsabilização pessoal pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a 
regularização da situação, à multa de 300% (trezentos por cento) sobre o valor da Taxa de RRT não 
paga corrigida, a partir da autuação, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da 
devolução dos recursos, acrescido este montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação do 
pagamento.  
 
Parágrafo único.  Não se aplica o disposto no caput no caso de trabalho realizado em resposta a 
situação de emergência se o profissional ou a pessoa jurídica diligenciar, assim que possível, na 
regularização da situação.  
 
Da cobrança de valores pelos CAUs  
 
Art. 51.  A declaração do CAU de não pagamento de multas por violação da ética ou pela não 
realização de RRT, após o regular processo administrativo, constitui título executivo extrajudicial.  
 
Parágrafo único.  Na hipótese do caput, os valores serão executados na forma da Lei no 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.  
 
Art. 52.  O atraso no pagamento de anuidade sujeita o responsável à suspensão do exercício 
profissional ou, no caso de pessoa jurídica, à proibição de prestar trabalhos na área da arquitetura e 
do urbanismo, mas não haverá cobrança judicial dos valores em atraso, protesto de dívida ou 
comunicação aos órgãos de proteção ao crédito.  
 
Art. 53.  A existência de dívidas pendentes não obsta o desligamento do CAU.  
 
Art. 54.  Os valores devidos aos CAUs referentes a multa por violação da ética, multa pela não 
realização de RRT ou anuidades em atraso, prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos.  
 
Instalação do CAU/BR e dos CAUs  
 
Art. 55.  Os profissionais com título de arquitetos e urbanistas, arquitetos e engenheiro arquiteto, com 
registro nos atuais Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAs terão, 
automaticamente, registro nos CAUs com o título único de arquiteto e urbanista.  
 
Parágrafo único.  Os CREAs enviarão aos CAUs a relação dos arquitetos e urbanistas, arquitetos e 
engenheiro arquiteto inscritos, no prazo de 30 (trinta) dias da instalação do CAU, bem como os 
prontuários, dados profissionais, registros e acervo de todas as ARTs emitidas pelos profissionais e todos 
os processos em tramitação.  
 
Art. 56.  As Coordenadorias das Câmaras de Arquitetura dos atuais CREAs e a Coordenadoria Nacional 
das Câmaras de Arquitetura do atual CONFEA gerenciarão o processo de transição e organizarão o 
primeiro processo eleitoral para o CAU/BR e para os CAUs dos Estados e do Distrito Federal.  
 
§ 1o  Na primeira eleição para o CAU/BR o representante das instituições de ensino será estabelecido 
pela Coordenadoria Nacional das Câmaras de Arquitetura.  
 
§ 2o  A eleição para os conselheiros do CAU/BR e dos CAUs dar-se-á entre 3 (três) meses e 1 (um) ano 
da publicação desta Lei.  
 
§ 3o  Realizada a eleição e instalado o CAU/BR, caberá a ele decidir os CAUs que serão instalados no 
próprio Estado e os Estados que compartilharão CAU por insuficiência de inscritos.  
 
§ 4o  As entidades nacionais dos arquitetos e urbanistas participarão do processo de transição e 
organização do primeiro processo eleitoral.  
 
Art. 57.  Os atuais Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia a contar da 
publicação desta Lei, passarão a depositar mensalmente em conta específica, 90% (noventa por 
cento) do valor das anuidades, das anotações de responsabilidade técnicas e de multas recebidas 
das pessoas físicas e jurídicas de arquitetos e urbanistas, arquitetos e engenheiros arquitetos até que 
ocorra a instalação do CAU/BR.  



 

 

 
Parágrafo único.  A quantia a que se refere o caput deverá ser usada no custeio do processo eleitoral 
de que trata o art. 56, sendo repassado o restante para o CAU/BR utilizar no custeio da sua instalação 
e da instalação dos CAUs.  
 
Art. 58.  (VETADO)  
 
Art. 59.  O CAU/BR e os CAUs poderão manter convênio com o CONFEA e com os CREAs, para 
compartilhamento de imóveis, de infraestrutura administrativa e de pessoal, inclusive da estrutura de 
fiscalização profissional.  
 
Art. 60.  O CAU/BR instituirá fundo especial destinado a equilibrar as receitas e despesas dos CAUs, 
exclusivamente daqueles que não conseguirem arrecadação suficiente para a manutenção de suas 
estruturas administrativas, sendo obrigatória a publicação dos dados de balanço e do planejamento 
de cada CAU para fins de acompanhamento e controle dos profissionais.  
 
Parágrafo único.  Resolução do CAU/BR, elaborada com a participação de todos os presidentes dos 
CAUs, regulamentará este artigo.  
 
Art. 61.  Em cumprimento ao disposto no inciso X do art. 28 e no inciso IV do art. 34, o CAU/BR instituirá 
colegiado permanente com participação das entidades nacionais dos arquitetos e urbanistas, para 
tratar das questões do ensino e do exercício profissional.  
 
§ 1o  No âmbito das unidades da federação os CAUs instituirão colegiados similares com participação 
das entidades regionais dos arquitetos e urbanistas.  
 
§ 2o  Fica instituída a Comissão Permanente de Ensino e Formação, no âmbito dos CAUs em todas as 
Unidades da Federação que se articulará com o CAU/BR por intermédio do conselheiro federal 
representante das instituições de ensino superior.  
 
Art. 62.  O CAU/BR e os CAUs serão fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União e auditados, 
anualmente, por auditoria independente e os resultados divulgados para conhecimento público.  
 
Mútuas de assistência dos profissionais vinculados aos CAUs  
 
Art. 63.  Os arquitetos e urbanistas que por ocasião da publicação desta Lei se encontravam 
vinculados à Mútua de que trata a Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977, poder-se-ão se manter 
associados.  
 
Adaptação do CONFEA e dos CREAs  
 
Art. 64.  O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA passa a se denominar 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.  
 
Art. 65.  Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAs passam a se 
denominar Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia - CREAs.  
 
Adaptação das Leis nos 5.194, de 1966, 6.496, de 1977   
 
Art. 66.  As questões relativas a arquitetos e urbanistas constantes das Leis nos 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966 e 6.496, de 7 de dezembro de 1977, passam a ser reguladas por esta Lei.  
 
          Parágrafo único.  (VETADO)  
 
Art. 67.  (VETADO)  
 
Vigência   
 
Art. 68.  Esta Lei entra em vigor:  
 
I - quanto aos arts. 56 e 57, na data de sua publicação; e   
 
II - quanto aos demais dispositivos, após a posse do Presidente e dos Conselheiros do CAU/BR.  
 
Brasília,  31  de dezembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República.  
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 
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