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RESUMO 

Obras em postos de serviços ocorrem com frequência, com intuito de melhorar as 
condições físicas das instalações, para bom funcionamento do estabelecimento e 
atendimento ao público.  As obras são orçadas, cronograma é elaborado e na 
sequencia contratadas as construtoras que executarão, porém, quando iniciadas os 
pagamentos nem sempre são realizados da forma correta, isto é, são alocados na 
obra de forma indevida, gerando custos desnecessários ao investidor, portanto, 
como otimizar os pagamentos e diminuir custos da obra? Para desenvolvimento do 
projeto aplicamos a metodologia do valo agregado para gerenciamento do custos, 
utilizando os dados coletados em uma pesquisa de campo descritiva. A medição 
analisada foi com 30 dias de obras, pudemos constatar que o prazo estava 
adiantado, e as atividades estavam acontecendo antes do planejado, porém, o custo 
pra isso estava muito alto, com uma eficiência de 18% abaixo do planejado, sendo 
pago R$ 139.540,71 a mais do que deveria para aquele momento. Uma avaliação 
mais criteriosa no cronograma e definição das medições se faz necessária para que 
o recurso seja aplicado de forma mais assertiva. 

Palavras Chave:  Análise de Custos. Gerenciamento de Custos.  Posto de Serviço. 
Gerenciamento de projetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Works at service stations often occur in order to improve the physical conditions of 
the facilities, for the best functioning of the establishment and service to the public. 
The buildings are budgeted, schedule is elaborated and in the sequence contracted 
the constructors who will execute, however, when the initiated payments are not 
always carried out in the correct way, that is, they are allocated in the work in an 
improper way, generating unnecessary costs to the investor, therefore, how to 
optimize the payments and reduce the costs of the work? For the development of the 
project we apply the methodology of the aggregate value for cost management, using 
the data collected in a descriptive field research. The measurement analyzed was 
with 30 days of works, we could see that the deadline was advanced, and the 
activities were happening ahead of schedule, but the cost for this was very high, with 
an efficiency of 18% below the planned, being paid R$ 139,540.71 more than it 
should for that moment. A more careful evaluation of the timetable and definition of 
measurements is necessary in order for the resource to be applied more assertively. 

Key Words:  Cost analysis. Cost Management. Service station. Project management. 
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1 INTRODUÇÃO  

A execução de obras de postos de serviços é baseada em orçamentos 

realizados por levantamentos quantitativos de projetos, considerando a sequência 

de execução dos serviços estabelecidos no cronograma. Tendo em vista orçamento, 

podemos avaliar o ciclo de vida do projeto, e analisar a viabilidade. Porém, ao longo 

da obra o orçamento não é distribuído de forma organizada, ou as medições são 

realizadas no período errado. A falta de quantidade e qualidade das informações 

pode influenciar de forma negativa. Isto gera custos extras desnecessários para o 

investidor, pela falta de um bom gerenciamento. Portanto, como otimizar os 

pagamentos e diminuir custos da obra?   Foi o problema estudado. 

Postos de serviços são estabelecimentos comerciais, onde há um grande 

fluxo de pessoas. As obras precisam ser realizadas em pouco tempo, pois, com o 

posto parado não está havendo atividade de comércio, diminuindo a rentabilidade ao 

proprietário.   

A sua principal finalidade é a comercialização de derivados de petróleo, entre 

eles, gasolina, etanol, óleo diesel, entre outros tipos de lubrificantes. Pelo fato de ser 

um local de grande movimento são implantadas lojas de conveniências para 

comercialização dos mais diversos tipos de produtos alimentícios e bebidas. Sendo 

assim, é necessária uma edificação que comporte todas as exigências e 

funcionalidades comerciais. 

As raízes da contabilidade estão presentes na história do ser humano, 

criadas de 5000 à 10000 anos atrás, utilizando pedras com pontinhos vermelhos, 

símbolos usados por fazendeiros pré históricos para contarem e manterem os 

registros de seus bens (HANSE, 2010). Devido ao grande crescimento populacional, 
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muitas organizações foram obrigadas a produzir mais e mais rápido. A produção 

desenfreada levou ao desenvolvimento de muitas áreas de conhecimento, uma 

delas é a contabilidade, mais especificamente os custos.   

Segunda Dutra (2003), custos estão presentes em toda nossa vida, e para 

não ocasionar conflitos, por falta de interpretação ou omissão. São classificados em 

preço, receita, gasto, desembolso, custo, podendo ser variáveis, fixos ou ainda de 

oportunidade. São responsáveis por representar todas as entradas e saídas de caixa 

de um ciclo estabelecido. Todos esses tipos de custos que foram gastos ou não, 

podem se transformar em despesa ou ainda podendo se tornar um investimento. 

São base para viabilidade econômica financeira do projeto como um todo 

Em uma obra de posto de serviço existem inúmeros gastos, que são 

mensurados em uma planilha orçamentária, durante o período do projeto estes 

valores vão sendo gastos conforme a necessidade do item na obra. Porém, muitas 

vezes, a retirada de capital não é realizada no momento exato, em outras 

oportunidades a valor é gasto de forma inadequada ou poderia até ser otimizado.   

Uma avaliação criteriosa no orçamento da obra pode encontrar falhas no 

modelo de pagamento, então, esta pesquisa verifica os pontos das falhas no 

orçamento para que gere economia para o investidor. 

Tendo conhecimento do andamento da obra e de todas as medições, 

supõem que: - as práticas de gerenciamento de custos deveriam estar presentes na 

execução da obra e pagamentos; - os pagamentos e medições realizados durante a 

obra podem ter sido feito no momento certo, porém na quantidade errada; - o 

orçamento pode ter sido formulado errado, ocasionando erros nas medições; - 

alguns recursos alocados em material deveriam ser de mão de obra. 



3 

 

Os objetivos desta pesquisa foram: o geral - identificar falhas no orçamento 

e medições, utilizando os processos e as ferramentas do gerenciamento de custos 

apresentando um relatório de desempenho. E os objetivos específicos: - determinar 

as estimativas incorretas, prazos irreais e mudança de escopo, conforme orçamento; 

- avaliar medições apresentando a despesa gerada; - aplicar o método de valor 

agregado ao estudo de caso, baseado no método descrito por BARBOSA, em 2014; 

- mostrar uma alternativa de data de medições. 

Neste trabalho de conclusão de curso utilizou-se de pesquisa de campo, 

realizada em posto de serviços.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PROJETOS 

Projetar deriva do latim projicere que significa ‘lançar adiante’. No século XX, 

os norte-americanos passaram a denominar project tudo aquilo que era lançado com 

muito ímpeto em direção ao futuro, pois ‘lançar adiante’ significa ‘realizar depois’. 

(SABBAG, 2009, p. 5). 

Para Valle et al. (2014), projetos são temporários, de duração finita; 

singulares, com produtos, serviços e resultados únicos; e elaborados de forma 

progressiva. O Project Management Institute – PMI (2013, p.3) define projeto como 

“Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo.”   

Projeto para Menezes (2009, p.26) é “um empreendimento único que deve 

apresentar um início e um fim claramente definidos e que, conduzido por pessoas 

possa atingir seus objetivos respeitando os parâmetros de prazo, custo e qualidade”. 

Sabbag (2009) compara projeto pessoal com projetos nas organizações, que 

a vida é um projeto, pois é temporária, única, têm objetivos elevados, escopo 

progressivamente elaborado, recursos escassos, riscos e a incertezas. Diferente dos 

projetos nas organizações, no projeto de vida ninguém quer terminar no prazo e 

viver com qualidade. O benefício maior do projeto é fomentar vários outros projetos, 

além do seu e deixar legado aos descendentes. 

As organizações realizam cada vez mais projetos, não somente projetos de 

infraestrutura, como também, para desenvolvimento e lançamento de novos 

produtos e serviços.  

Um projeto pode criar (PMI, 2013, p.3): 
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− Um produto que pode ser um componente de outro item, um 
aprimoramento de outro item, ou um item final; 

− Um serviço ou a capacidade de realizar um serviço (p.ex., uma função 
de negócios que dá suporte à produção ou distribuição); 

− Uma melhoria nas linhas de produtos e serviços (por exemplo, um 
projeto Seis Sigma executado para reduzir falhas); ou  

− Um resultado, como um produto ou documento (por exemplo, um 
projeto de pesquisa que desenvolve o conhecimento que pode ser 
usado para determinar se uma tendência existe ou se um novo 
processo beneficiará a sociedade). 

 

A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um 

término definidos. O término é alcançado quando os objetivos do projeto são 

atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou 

não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir. 

Um projeto também poderá ser encerrado se o cliente (cliente, patrocinador ou 

financiador) desejar encerrá-lo. Temporário não significa necessariamente de curta 

duração. O termo se refere ao engajamento do projeto e à sua longevidade. O termo 

temporário normalmente não se aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo 

projeto; a maioria dos projetos é empreendida para criar um resultado duradouro. Os 

projetos também podem ter impactos sociais, econômicos e ambientais que terão 

duração mais longa que os projetos propriamente ditos. (PMI, 2013). 

Um trabalho contínuo é geralmente um processo repetitivo que segue os 

procedimentos existentes de uma organização. No entanto, em virtude da 

exclusividade dos projetos, pode haver incertezas ou diferenças quanto aos 

produtos, serviços ou resultados criados pelo projeto. 

Para que a taxa de sucesso, dos projetos, chega perto ou cem porcento, o 

que é esperado nas organizações, é preciso adotar uma metodologia uniforme e 

sistemática, em todos os projetos e contar com profissionais capacitados. 
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Para Sabbag (2009, p.11) adotar uma metodologia sistematicamente 

permite: 

- nivelar por cima os resultados obtidos e reduzir a chance de insucessos;  
- aprender com o sucesso avaliando os fracassos; 
- reduzir o esforço, otimizar os recursos disponíveis, aumentar os ganhos; 
- reduzir a ocorrência de problemas, acidentes e riscos; 
- substituir a especulação por informação confiável sobre o desempenho; 
- ampliar a governabilidade da execução do projeto; 
- substituir o fatalismo pela ação proativa e empreendedora; 
- deixar de ser VÍTIMA dos acontecimentos para tornar-se PROTAGONISTA  
  da realização dos projetos. 

 

A sistematização uniforme de projetos, para o autor, em qualquer tipo de 

organização é sucesso real. 

Os tipos de projetos, na organização, segundo Sabbag (2009) são: 

− Especiais 

− Empreendimentos ou Megaprojetos 

− Projetos estratégicos 

− Projetos Corporativos 

− Projetos operacionais 

Cada um desses projetos é acompanhado de quantidade, responsáveis e 

variedade. 

Para uma classificação de projetos, cada gerenciador seleciona a 

metodologia compatível com sua compreensão acerca de projeto. Uma forma de 

apresentar a classificação de projetos é a horizontalmente, onde cada quadrante 

reúne projetos de similar complexidade de gestão. O QUADRO 1, apresenta essa 

classificação.  
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Os mais fáceis são os projetos operacionais internos, pouco mais difíceis 

são os operacionais externos, porque envolve partes interessadas externas á 

organização.  

Crescendo na complexidade de gestão, vêm os projetos internos e os mais 

difíceis são os projetos externos. 

QUADRO 1: Classificação genérica de projetos 

 Operacionais  
 

Estratégicos  

 
Externos 

- Melhoria de produtos existentes 
- Melhoria na logística 
- Melhoria de atendimento a clientes  
- Projetos sociais 

- Novos negócios, projetos especiais 
- Desenvolver novos produtos /       
   serviços 
- Desenvolver alianças e parcerias 
- Mudanças no posicionamento  
   estratégico 
 
 

 
Internos 

- Modificar operações e processos 
- Aprimorar qualidade e/ou  
   desempenho 
- Desenvolver competências 
- Desenvolver sistemas 

- Mudanças organizacionais 
- Mudanças culturais 
- Mudanças em políticas e  
   procedimentos 

Fonte: SABBAG, 2009, p. 12. 

Quanto aos projetos externos sabe se quando começam, mas não se sabe 

quando terminarão, pois há conflitos de poder entre os interessados e incertezas na 

execução. 

O planejamento organizacional pode orientar o gerenciamento dos recursos 

e dar suporte aos projetos componentes com base nas categorias de riscos, linhas 

específicas de negócios ou tipos gerais de projetos, como infraestrutura e melhoria 

de processos. (PMI, 2013). 
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2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Para o PMI – Project Management Institute: “Gerenciamento de projetos é a 

aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto a fim de cumprir os seus requisitos”. (PMI, 2013, p.47). A aplicação do 

conhecimento requer o gerenciamento eficaz dos processos de gerenciamento do 

projeto.  

O gerenciamento de projetos possibilita os seguintes benefícios: 

− permite obter melhores resultados com relação ao escopo, prazos, 
custos e qualidade; 

− contribuir para melhoria do processo decisório, para otimização da 
alocação de recursos e minimização de riscos; 

− aumenta o controle gerencial das fases do projeto; 
− facilita eventuais revisões e mudanças durante a execução bem como a 

documentação dessas revisões; 
− aumenta a conclusão do projeto com sucesso, ou seja, atendendo ao 

planejado para prazos, orçamento e qualidade requerida pelo cliente; 
− aumenta a segurança das partes interessadas ao antecipar situações 

desfavoráveis; 
− favorece a elaboração de estimativas para futuros projetos. (VALLE et 

al. 2014, p.32). 
 

As normas do Guia PMBOK (PMI, 2014) dominaram o mercado, pelo peso 

dos norte - americanos e razão do sucesso do exame de certificação da instituição. 

Ela apresenta as melhores práticas reconhecidas universalmente para gerenciar 

projetos Essa norma está estruturada de forma matricial com cinco grupos de 

processos e nove áreas de conhecimento em gestão, ligada aos cinco processos.  

Os cinco Grupos de Processos de gerenciamento de projetos são, segundo 

o Guia PMBOK: 

• Grupo de processos de iniciação. Os processos executados para definir 
um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente através da 
obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase. 
• Grupo de processos de planejamento. Os processos necessários para 
definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e definir a linha de ação 
necessária para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. 
• Grupo de processos de execução. Os processos realizados para 
executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para 
satisfazer as especificações do projeto. 
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• Grupo de processos de monitoramento e controle. Os processos 
exigidos para acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho 
do projeto, identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias 
mudanças no plano, e iniciar as mudanças correspondentes. 
• Grupo de processos de encerramento. Os processos executados para 
finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos, visando 
encerrar formalmente o projeto ou fase. (PMI, 2014, p. 49). 
 

E as áreas de conhecimento são as seguintes, de acordo com o Guia 

PMBOK (PMI, 2014, p. 51): 

− Gerenciamento da integração do projeto 

− Gerenciamento do escopo do projeto 

− Gerenciamento do tempo do projeto 

− Gerenciamento dos custos do projeto 

− Gerenciamento da qualidade do projeto 

− Gerenciamento dos recursos humanos do projeto 

− Gerenciamento dos recursos de comunicações do projeto 

− Gerenciamento dos riscos do projeto 

− Gerenciamento das aquisições do projeto 

− Gerenciamento das partes interessadas no projeto 

Para Sabbag (2009), existem dois grupos de Iniciação, vinte de 

Planejamento, oito de execução, dez de monitoramento e controle e dois de 

encerramento. Totalizando quarenta e dois Processos de Gestão. Para o PMI 

(2014), existem quarenta e nove processos de gerenciamento. 

Em cada área do conhecimento, que são nove, há processos ligados á 

iniciação, ou ao planejamento, ou à execução, ou ao monitoramento e controle ou ao 

encerramento, apresentados no QUADRO 2. 
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QUADRO 2: Grupo de Processos de Gerenciamento de Pr ojetos e Mapeamento das Áreas de 
Conhecimento 

 
Áreas de 

Conhecimento  

 
Grupos de Processos de gerenciamento de projetos 

 

Iniciação  Planejamento  Execução  Monitoramento e 
Controle  Encerramento  

Integração  

Desenvolver o 
termo de 
abertura 
do projeto 
 

Desenvolver o 
plano de gerenciamento do 
projeto  
 

Orientar e 
gerenciar o trabalho 
do projeto 
 

Monitorar e controlar 
o trabalho do projeto 
 Realizar o controle 
integrado 
de mudanças 
 

Encerrar o 
projeto ou fase 
 

Escopo 
 

  Planejar o gerenciamento do 
escopo 
Coletar os requisitos Definir o 
escopo 
Criar a estrutura analítica do 
projeto (EAP) 
 

 Validar o escopo 
Controlar o escopo 

 

Tempo 
 

 Planejar o gerenciamento do 
cronograma 
 Definir as atividades 
Sequenciar as atividades 
 Estimar os recursos das 
atividades  
Estimar as durações das 
atividades 
Desenvolver o cronograma 
 

 Controlar  o 
cronograma 

 

Custos  

 Planejar o gerenciamento dos 
custos 
Estimar os custos 
Determinar o orçamento 
 

 Controlar os 
custos 

 

Qualidade  
 Planejar o gerenciamento da 

Qualidade 
 

Realizar a garantia 
da qualidade 

Controlar a 
qualidade 

 

Recursos 
Humanos 

 

 Planejar o gerenciamento dos 
recursos humanos 

Mobilizar a equipe 
do projeto 
Desenvolver a 
equipe do projeto 
Gerenciar a equipe 
do projeto 
 

  

Recursos De 
Comunicações  

 Planejar o gerenciamento das 
Comunicações 
 

Gerenciar as 
comunicações 

Controlar as 
comunicações 

 

Riscos  

 Planejar o gerenciamento dos 
riscos 
Identificar os riscos 
Realizar a análise qualitativa 
dos riscos 
Realizar a análise quantitativa 
dos riscos 
Planejar as respostas aos 
riscos 
 

 Controlar os 
riscos 

 

Aquisições  
 Planejar o gerenciamento das 

aquisições 
Planejar o 
gerenciamento das 
Aquisições 
 

Controlar as 
aquisições 

Encerrar as 
aquisições 

Partes 
Interessadas  

Identificar as 
partes 
interessadas 

Planejar o gerenciamento das 
partes interessadas 

Gerenciar o 
engajamento das 
partes interessadas 

Controlar o 
engajamento das 
partes interessadas 

 

FONTE: Adaptação do PMI, 2014, p. 61. 
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É possível compreender a cronologia de gestão a partir dos grupos de 

processos, coordenando diferentes processos de gestão do projeto. Não 

necessariamente significa que os grupos de processos correspondam a diferentes 

fases de execução. A divisão do projeto em fases é uma estratégia que visa criar 

pontos de controle ao final de cada fase. (SABBAG, 2009). 

 

2.3 GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

Gerir custos, para Sabbag (2009, p. 88), “compreende elaborar estimativas 

de custos, definir uma delas como orçamento de referencia do projeto, para depois 

controlar os custos reais, confrontados com a referências do orçamento”. Completa 

com o “objetivo é otimizar custos, visando impedir estouros nos gastos”. 

Para Vargas (2003, p.84), gerenciamento dos custos tem como objetivo 

“garantir que o capital disponível será suficiente para obter todos os recursos para se 

realizarem os trabalhos do projeto”.  

 Custo por definição de Martins (2001 apud BARBOSA et al. 2014, p.21-22): 

É a aplicação de recursos (recursos humanos, equipamentos, materiais, 
insumos) no processo de criação de um produto, serviço ou resultado 
específico. São os valores medidos em dinheiro, estimados, orçados, 
comprometidos e desembolsados. Em projetos, é um gasto que só se 
transforma em custo, no momento da sua utilização como recurso para 
execução de uma atividade. 
 

O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em 

planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle 

dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento 

aprovado. 

Sabbag (2009) diz que nas finanças da organização, a maioria dos projetos 

é considerada investimento, e não despesas. O mesmo autor ressalta que no 
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PMBOK Guide, somente tratam de “custo” e não de “investimentos”.  E que gerir 

investimentos “compreende não apenas controlar gastos, como também controlar as 

fontes de financiamento do projeto e os retornos obtidos”. (p.88). 

Para o PMI - Project Management Institute, as fases dos processos de 

gerenciamento dos custos do projeto são (PMI, 2014, p. 193): 

Planejar o gerenciamento dos custos é o processo de estabelecer as 
políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, gestão, 
despesas e controle dos custos do projeto. 
 
Estimar os custos é o processo de desenvolvimento de uma estimativa de 
custos dos recursos monetários necessários para terminar as atividades do 
projeto. 
 
Determinar o orçamento é o processo de agregação dos custos estimados 
de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha 
de base dos custos autorizada. 
 
Controlar os custos é o processo de monitoramento do andamento do 
projeto para atualização no seu orçamento e gerenciamento das mudanças 
feitas na linha de base de custos. 
 

Esses processos interagem entre si e com os de outras áreas de 

conhecimento. 

Para que a interação aconteça entre o gerenciamento de custos e as áreas 

de conhecimento a participação desde o início do planejamento, dos representantes 

de cada área envolvida, é imperativa. Estes são os especialistas, que conhecem os 

detalhes das atividades, de forma que podem definir várias alternativas para sua 

execução e facilitar a escolha daquelas que tiver melhor estimativa de custos. 

(BARBOSA et al. 2014). 

O esforço de planejamento do gerenciamento de custos ocorre nas fases 

iniciais, do planejamento do projeto e, fornece a estrutura para cada processo do 

gerenciamento dos custos, para que o desempenho dos mesmos seja eficiente e 

coordenado.  
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Em várias organizações, o prognóstico e análise do desempenho financeiro 

do produto do projeto são realizados fora do projeto. Em outras, como o projeto de 

capital de instalações, o gerenciamento dos custos do projeto pode incluir esse 

trabalho. Quando esses prognósticos e análises são incluídos, o gerenciamento dos 

custos do projeto pode abordar processos adicionais e muitas técnicas gerais de 

gerenciamento como retorno do investimento, fluxo de caixa descontado e análise 

da recuperação do investimento. (PMI, 2014). 

Barbosa et al. (2014, p. 24), consideram que o objeto de custo “é qualquer 

objeto a que se podem atribuir custos, sejam de qualquer tipo”. Aplicado ao 

gerenciamento de projetos, para obter o produto do projeto precisa saber quais são 

os custos planejados, estimados, orçados e incorridos, com relação a todos os 

elementos da EAP do projeto (entregas principais, intermediárias, componentes, 

pacotes de trabalho e atividade e/ou tarefas). 

O objeto de custo pode conter os custos de um único pacote de trabalho ou 

o somatório de diversos, organizados conforme a EAP (Estrutura Analítica de 

Projeto) e o plano de contas, permitindo (BARBOSA et al. 2014, p. 25): 

- estimar os custos planejados para cada elemento da EAP; 
- agregar os custos estimados de todos os objetos de custo do projeto, para 
determinar o orçamento e a linha de base de custos, base para a 
composição do preço do projeto; 
- coletar custos reais de todos os objetos de custo; 
- comparar custos reais com os custos planejados, analisando as de custos 
e determinando ações preventivas e corretivas, para respeitar as restrições 
de custos do projeto. 

 
Considera-se um projeto como uma espécie de objeto de custo ou centro de custo 

temporário, com saldos variando de acordo com os gastos que ocorrem. 

O plano de gerenciamento do projeto contém o plano de custos, que deve 

determinar o formato e estabelecer os critérios e diretrizes para planejar, estimar, 
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orçar e controlar os custos do projeto. Pode ser definido por um Project Management 

Office (PMO) da organização executora ou ser definido pelo próprio projeto. O Guia 

PMBOK (PMI, 2014), a quantidade e qualidade do detalhamento que dão 

sustentação ao plano de gerenciamento de custos variam por área de aplicação, tipo 

ou complexidade do projeto. 

Os tipos de custos no gerenciamento de custos de acordo com Barbosa et 

al. (2014) são:  

- custos diretos: identificados e quantificados a partir dos recursos 

necessários; 

- custos indiretos: relativos à manutenção do negócio; 

- custos fixos: são aqueles que não variam com a quantidade de trabalho; 

- custos variáveis: são aqueles que se modificam de forma proporcional e 

direta, em função da quantidade de trabalho; 

- custos retrospectivos, incorridos ou afundados (sunk costs): serão 

considerados custo real do projeto; 

- custos de oportunidade: é o custo de desistir de selecionar um projeto em 

detrimento de melhor opção entre projetos descartados. 

Para Vargas (2003) os tipos de custos contribuem para montar os itens de 

um orçamento. Orçamentos são as atribuições financeiras dos recursos necessários 

para se completar o projeto, normalmente expressos em unidades monetárias. 

Plano de contas para Sá (2002) é “um instrumento que compõe o sistema 

contábil de uma organização, dentro do conjunto de normas instituídas”.  

Um plano de contas tem suas partes essenciais que estruturam sua 

composição, para Barbosa et al. (2014) são:  
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- princípios gerais 

- elenco das contas 

- função das contas 

- funcionamento das contas 

- normas de avaliação e apuração 

- demonstrativos 

- explicações adicionais. 

O conceito de valor agregado requer que as medidas de despesa / 

desempenho sejam estabelecidas dentro de um cronograma físico do projeto, dando 

maior precisão ao controle do que apenas a controles financeiros ou de prazos 

isolados.  

Para Fleming e Koppelmann (1999 apud VARGAS, 2002, p. 18), valor 

agregado “tem foco na relação entre os custos incorridos e o trabalho realizado no 

projeto dentro de um determinado período de tempo”.  

O valor agregado pode ser definido como: 

A avaliação entre o que foi obtido em relação ao que foi gasto e ao que se 
planejava gastar, onde se propõe que o valor a ser agregado inicialmente 
por uma atividade é o valor orçado para ela. Na medida em que cada 
atividade ou tarefa de um projeto é realizada, aquele valor inicialmente 
orçado para a atividade passa, agora, a constituir o valor agregado do 
projeto. (VARGAS, 2002, p. 18). 

 

A principal vantagem do uso do gerenciamento do valor agregado é integrar 

o que está sendo entregue, ou seja, executado pelo projeto (escopo), na linha do 

tempo (cronograma), considerando todos os recursos que foram utilizados (custos), 

para medir objetivamente o desempenho do projeto. (BARBOSA et al. 2014, p. 111) 
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Os indicadores do método do valor agregado, para Barbosa et al. (2014) 

são: 

− Valor Planejado (VP)  – É o custo orçado do trabalho planejado ou programado, 

referente as atividades ou aos pacotes que devem ser finalizados até um 

determinado momento do projeto, ou seja, a data de status ou de 

acompanhamento do projeto. 

− Orçamento no término (ONT)  – Orçamento no término é composto pela soma 

de todos os custos planejados de todas as atividades. 

− Custo Real (CR)  – É o custo incorrido na execução de do trabalho, referente as 

atividades ou aos pacotes de trabalho do cronograma, até um determinado eto. 

O CR indica quanto foi efetivamente gasto ou incorrido, para executar as 

atividades. 

− Valor Agregado (VA)  – É o custo planejado referente ás atividades ou pacotes 

de trabalho do cronograma que foram executados até um determinado momento 

do projeto, ou seja, a data de status de acompanhamento do projeto. 

− Valor de Prazo ou de Progresso (VPR)  – A variação do prazo é a diferença 

entre o valor agregado e o valor planejado, até um determinado momento, ou 

seja, a data de status ou de acompanhamento do projeto. Ele mostra o quanto 

de escopo foi realizado no projeto momento do projeto, ou seja, a data de status 

ou de acompanhamento do proj 

− Variação de custos (VC)  – É a diferença entre o custo orçado para o trabalho 

realizado – valor agregado e o custo real do trabalho realizado – custo real, até 

um determinado momento, ou seja data de status ou de acompanhamento do 

projeto. 
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− Índice de Desempenho de Prazo (IDP)  – É a divisão do custo do roçado do 

trabalho realizado – valor agregado pelo valor do trabalho que estava 

programado – valor planejado, até um determinado momento, ou seja, a data de 

status ou de acompanhamento do projeto. 

− Índice de Desempenho de Custos  – Expressa e eficiência do desmpenho dos 

custos em um projeto, medido em termos de coeficiente. É a divisão do custo 

orçado do trabalho realizado – valor agregado pelo custo real do mesmo 

trabalho, até um determinado momento. 

− Estimativa para o Término (EPT)  – É o total das estimativas de custos das 

atividades ou dos pacotes que ainda serão realizados ou executados. É o 

quanto falta gastar no projeto para finaliza-lo. 

− Estimativa no Termino (ENT)  – É a projeção do custo total mais provável no 

término do projeto, baseada no seu desempenho até o momento mais a 

estimativa para término. 

− Índice de desempenho para término (IDPT)  – É a projeção calculada do índice 

de desempenho de custos s ser alcançado pelo restante do projeto a ser 

executado, de forma que o orçamento na conclusão ou a estimativa na 

conclusão seja aitgido. 

− Variação no Término (VNT)  – É a previsão mais provável entre o custo total do 

projeto e o orçamento previsto originalmente. É a diferença entre o orçamento no 

término e a estimativa no término recalculada partir da situação atual do projeto. 

− Estimativa de Tempo no Término (ETT)  – Por meio da análise de desempenho 

até esse momento observou – se que a equipe está demorando mais tempo nas 

atividades do que tinha sido estimado no orçamento inicial. Isso está causando 
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problemas ao desempenho do projeto. Pela análise realizada, esse tempo maior 

para realização das atividades vai se estender até o final do projeto. A partir 

dessa constatação, podemos estimar o novo prazo no término do projeto. Tal 

estimativa de tempo no término pode refletir o desvio do índice de desempenho 

do prazo até o momento. Então, podemos calcular o novo prazo como o tempo 

planejado inicialmente para o projeto dividido pelo índice de desempenho do 

prazo. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 PESQUISA DE CAMPO 

O trabalho trata-se de pesquisa de campo, tipologia descritiva e com 

observação participante. 

A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da 

teoria, se realiza coleta de dados junto a pessoas. (FONSECA, 2002).  Também, 

pesquisa de campo procede à observação de fatos e fenômenos como ocorrem na 

realidade, à coleta de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e 

interpretação desses dados, com base numa fundamentação teórica consistente, 

objetivando compreender e explicar o problema pesquisado. (FRANCO, 2005). 

A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre 

o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e 

fenômenos de determinada realidade. (TRIVIÑOS, 2007).  

A pesquisa participante, este tipo de pesquisa caracteriza-se pelo 

envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas, fatos ou fenômenos 

investigados. (FONSECA, 2002).  

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Postos de serviços, onde a principal finalidade é a comercialização de 

derivados de petróleo, como gasolina, etanol, óleo diesel, entre outros tipos de 

lubrificantes. 
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3.2.1 Universo 

Postos de serviços (postos de gasolina) 

 

3.2.2 Amostra 

Unidade em execução. 

 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

Para análise dos dados coletados foram necessários os conhecimentos 

teóricos adquiridos, bem como, o olhar crítico de obra, e custo, sempre avaliando as 

possíveis falhas no gerenciamento dos custos da obra. Na sequência, apresentados 

os resultados obtidos com a aplicação da ferramenta de gerenciamento de custos, 

em análise de valor agregado. 

Para o gerenciamento de valor agregado, foi calculado os indicadores de 

custos, são eles: variação no prazo; variação de custo; índice de desempenho de 

prazo; índice de desempenho de custos; orçamento no término; estimativa para 

término otimista; estimativa para término realista com foco em custos; estimativa 

para término realista com foco em tempo; estimativa para término pessimista; 

estimativa no término; índice de desempenho para término; estimativa de tempo no 

término; variação no término. (BARBOSA, 2014). 

Como instrumento de trabalho, na apresentação dos resultados, utilizou-se 

os softwares Microsoft Word e Excel, para geração de tabelas, gráficos permitindo, 

assim, a análise de conteúdo. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES  

A obra utilizada, nesse estudo, foi realizada no período de 90 dias. Foram 

realizadas seis medições quinzenais, a amostragem para o estudo foi realizada na 

segunda medição, isto é, com 30 dias (ANEXO A), utilizando o orçamento, que  é 

composto por 14 tipos de atividades, dentre elas, projetos e serviços preliminares, 

demolições e remoções, infraestrutura, superestrutura aço leve e fechamentos, 

cobertura de líquidos, acabamentos, esquadrias, sistema hidro sanitários, louças e 

metais, sistema elétrico, equipamentos, instalação de aparelhos e complementares, 

pavimentação e calçadas, finalização da obra. Os dados foram utilizados conforme o 

cronograma realizado (ANEXO B). 

Somando os serviços que foram planejados para os primeiros 30 dias e que 

utilizam 5 atividades, temos o valor planejado. Porém, 6 atividades foram realizadas 

com valores diferentes ao planejado, sua somatória é denominada valor agregado, 

Tendo em vista o que realmente foi gasto, temos o custo real, que ficou acima do 

valor planejado (QUADRO 3).  

Com os três primeiros indicadores apresentados, podemos calcular os 

restantes, iniciando pelo VPR, apresentado como um valor diferente de zero e 

positivo, informando que no momento analisado o projeto executou mais atividades 

do que previa fazer, isto é, o prazo planejado não é o que aconteceu. Para execução 

de projetos similares o cronograma pode ser acelerado até a mesma data, mais 

atividades podem ser realizadas nesse período.  Junto a VPR podemos colocar o 

IDP que foi de 118%, representando como o projeto está adiantado no prazo até o 

momento avaliado (QUADRO 3). 
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QUADRO 3: Indicadores de Gerenciamento de Valor Agr egado 

 Indicadores GVA  

VP - Valor Planejado  R$     302.202,49  

VA - Valor Agregado  R$     357.345,34  

CR - Custo Real  R$     496.886,05  

VPR - Valor de Prazo  R$        55.142,85  

VC - Variação de Custos -R$     139.540,71  

IDP - Índice de Desempenho de Prazo 118% 

IDC - Índice de Desempenho de Custos 72% 

ONT - Orçamento no Término  R$  1.305.742,54  

EPT otimista - Estimativa para Término otimista  R$     948.397,20  

EPT realista custo - Estimativa para Término realista custo  R$  1.318.739,29  

EPT realista  tempo - Estimativa para Término realista tempo  R$     802.047,67  

EPT pessimista - Estimativa para Término pessimista  R$  1.115.241,35  

ENT custo - Estimativa do Término custo  R$  1.815.625,34  

IDPT - Índice de Desempenho para Término 1,172516029 

ETT - Estimativa de Tempo no Término 76,11 

VNT - Variação no Término -R$     509.882,80  

FONTE: Autor, 2016. 

A variação de custos (VC) apresentou um valor negativo, informando que o 

projeto gastou mais com as atividades do que havia previsto, esta informação deve 

ser reavaliada, para que ao final do projeto os gastos não ultrapassem o orçado. 

Estas medições, foram realizadas conforme necessidade do construtor, que causam 

despesas para o contratante, pois, esta diferença do custo real para valor agregado 

pode ser investida em outro projeto, ou, disponibilizá-lo para que os serviços sejam 

realizados num tempo menor, baixando os custos e acelerando significativamente a 

obra. No QUADRO 3, está apresentado o IDC, que ficou em 72%, isto significa que o 

projeto falhou em 28% de seu orçamento previsto, no momento. 

Tratando de estimativa para término, temos a primeira que é a otimista, 

subtrai do orçamento no término (ONT) o valor agregado, se o projeto for pago 
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conforme o que for executado (esta é a estimativa). Nesse caso, verificou-se que 

não será possível, pois na segundo medição, já foram pagos 28% a mais do que o 

previsto. A estimativa para término realista, da obra, tomando como base o custo, 

apresenta um valor final do projeto de R$ 1.318.739,29, considerando que o erro nos 

custos serão resolvidos a partir desse ponto (segunda medição), até o final do 

projeto.  Mesmo assim, já se tem um valor acima do que foi orçado, portanto, não 

sendo aceitável ao projeto.  

Já para o tempo, a estimativa do orçamento no término é abaixo do 

orçamento no término, pois, o executado foi mais rápido que o planejado, dessa 

forma diminuindo o custo da obra. A estimativa para término pessimista, que leva em 

consideração o desvio ocorrido no tempo e nos custos apresenta um valor de R$ 

1.115.241,35, que ainda está abaixo do orçamento no término (ONT), este valor é 

válido se os desvios fossem corrigidos, nessa segunda medição. 

O indicador IDPT, nos mostra que o projeto teve um desempenho abaixo do 

esperado até o momento (segunda medição) e, terá que ser recuperado até o final 

do projeto. Sabe-se que, em relação ao prazo de término, as atividades estão 

adiantadas, portanto, se faz necessário estabelecer uma alternativa para 

recuperação nos custos.  

A estimativa de tempo no término (ETT) está a favor do projeto, pois a 

projeção é para 77 dias, pelo fato de estar adiantado não precisamos trabalhar em 

alguma alternativa par adiantar o prazo. 

A estimativa no término (ENT) nos mostra um valor de R$ 1.815.625,34, o 

que está muito acima do orçado (ONT), esta diferença que é a VNT é significativa 

para o projeto e o inviabiliza se os gastos continuarem desta forma.



24 

 

O Quadro 4 apresenta um relatório de desempenho de custos, onde apresenta a contribuição de cada atividade para erro 

ou acerto das finanças do projeto. Com este relatório pode-se identificar qual atividade está dentro do prazo e dentro do orçamento 

até aquele momento, que é a medição de 30 dias.  

Teve-se algumas variações sobre o comportamento das atividades, como a 5 (cobertura de líquidos), que o valor não foi 

planejado mas foi parcialmente executado. Para atividade 4 (super-estrutura em aço leve e fechamentos), o valor gasto está 

abaixo do orçamento, e atividade está atrasada. 

QUADRO 4: Relatório de Desempenho de Custos 
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Atividade do orçamento  
Valor 

Planejado 
(VP) 

Valor 
Agregado 

(VA) 

Variações  Índices de Desempenho  Situação  

Custo Real 
(CR) 

Variação de 
Custos (VC)  

Variação de 
Prazo 
(VPR) 

Índices de 
Desempenho 

de Custos 
(IDC) 

Índices de 
Desempenh
o  de Prazo 

(IDP) 

Situação 
em 

relação a 
custos 

Situação em 
relação a 
prazos 

1 
PROJETOS E SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

 R$     
58.818,80  

 R$    
58.818,80  

 R$    
58.818,80  

 R$                    
-    

 R$                    
-    100% 100% 

Dentro do 
orçamento 

Dentro do 
prazo 

2 
DEMOLIÇÕES E 
REMOÇÕES 

 R$     
55.500,00  

 R$    
55.500,00  

 R$    
55.500,00  

 R$                    
-    

 R$                    
-    100% 100% 

Dentro do 
orçamento 

Dentro do 
prazo 

3 
INFRA-ESTRUTURA 
(RADIER) 

 R$     
64.000,00  

 R$    
64.000,00  

 R$    
64.000,00  

 R$                    
-    

 R$                    
-    100% 100% 

Dentro do 
orçamento 

Dentro do 
prazo 

4 
SUPER-ESTRUTURA EM 
AÇO LEVE E 
FECHAMENTOS 

 R$     
91.283,69    

 R$    
48.874,90  

-R$    
48.874,90  

-R$    
91.283,69  0% 0% 

Abaixo do 
orçamento  Atrasado 

5 
COBERTURA DE 
LÍQUIDOS   

 R$  
104.226,54  

 R$  
175.015,25  

-R$    
70.788,71  

 R$  
104.226,54  60%   

Fora do 
orçamento  No prazo 

6 ACABAMENTOS                   

7 ESQUADRIAS                   

8 
SISTEMA HDRO-
SANITÁRIOS 

 R$     
32.600,00  

 R$    
32.600,00  

 R$    
32.600,00  

 R$                    
-    

 R$                    
-    100% 100% 

Dentro do 
orçamento 

Dentro do 
prazo 

9 LOUÇAS-METAIS 
      

 R$                    
-    

 R$                    
-            

10 SISTEMA ELÉTRICO 
  

 R$    
42.200,00  

 R$    
28.150,00  

 R$    
14.050,00  

 R$    
42.200,00  150%   

Fora do 
orçamento  

Dentro do 
prazo 

11 EQUIPAMENTOS 
    

 R$    
33.927,10  

-R$    
33.927,10  

 R$                    
-    0%   

Fora do 
orçamento  

Dentro do 
prazo 
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FONTE: Adaptação do BARBOSA, 2014, p.145. 

 

 

12 
INSTALAÇÃO DE 
APARELHOS 
COMPLEMENTARES                   

13 
PAVIMENTAÇÃO E 
CALÇADAS                   

14 FINALIZAÇÃO DA OBRA                   

  TOTAL 
 R$   
302.202,49  

 R$  
357.345,34  

 R$  
496.886,05  

-R$ 
139.540,71  

 R$    
55.142,85          

, 
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5 CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar os erros no orçamento e na realização 

das medições de uma obra em posto de serviço em um período de medição 

determinado. 

Podemos concluir que a composição orçamentária para os primeiros 30 dias 

de obra está errada, pois, foi pago R$ 139.540,71 a mais do que deveria para aquele 

momento. Um aspecto positivo que pudemos observar foi o prazo estar sempre 

adiantado ao cronograma, colocando sempre o valor agregado a frente do prazo a 

ser executado. Itens que estavam dentro do prazo, porém fora do orçamento 

projetado para aquele momento do projeto. Este ponto se torna negativo quando 

avaliamos o cronograma, significa que foi mal elaborado, considerando prazos 

irreais. 

Uma avaliação mais criteriosa no cronograma se faz necessária para que o 

projeto não tenha que gastar mais do que o previsto, podendo este ser utilizado para 

outro fim. Ou ainda, avaliar se a diferença de custo entre o orçado e o agregado 

gera mais benefícios ao projeto, considerando que prazo de execução pode ser 

adiantado dessa forma. Isto, sem precisar alterar o cronograma da obra, apenas 

para aquela medição específica do projeto. 

Uma alternativa viável deve ser a realização de medições em tempo menores. 

Proponho que sejam semanais, dessa forma, os valores seriam diluídos nessas 

menores medições, utilizando uma amostragem maior e mais confiável.   
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ANEXO A – PLANILHA DE MEDIÇÕES 

PLANILHA DE MEDIÇÕES 
Cliente:  Auto Posto Alfa         

      

  

            

      

  

Objeto: Obras civis para construção de novo posto no local existente  
posto no local do existente          

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
 U
NI
D 

QUAN
T 

 VALOR 
UNITÁR

IO  
  TOTAL  

 MEDIÇÕES  

 1ª 
MEDIÇÃO   2ª MEDIÇÃO   3ª MEDIÇÃO   4ª MEDIÇÃO   5ª 

MEDIÇÃO   6ª MEDIÇÃO   Med. Final  

1 PROJETOS E SERVIÇOS 
PRELIMINARES        R$                

58.818,80  
 R$              

58.818,80  
 R$                          

-    
 R$           

-    
 R$                          

-    
 R$                          

-    
 R$                          

-     R$                          -   

1.
1 

Projeto estrutural aço medio M2 
  

             
1,00  

                 
7.500,00  

 R$            
7.500,00  

 R$                
7.500,00  

            

1.
2 

Projetos complementares 
(elétrico, hidráulico, gas, radier) 

vb              
1,00  

               
23.000,0

0  

 R$                
23.000,00  

 R$              
23.000,00  

            

1.
3 ART  VB              

1,00  
                 

2.500,00  
 R$                  

2.500,00  
 R$                

2.500,00              

1.
4 

Placas de sinalização Posto 
Ipiranga VB 

             
1,00  

                 
1.500,00  

 R$                  
1.500,00  

 R$                
1.500,00              

1.
5 

Container para 
escritório/banheiro 

MÊ
S 

             
3,00  

                 
2.500,00  

 R$                  
7.500,00  

 R$                
7.500,00              

1.
6 

Comunicação visual posto 
ecoeficiente 

M2 
  

             
1,00  

                 
2.000,00  

 R$                  
2.000,00  

 R$                
2.000,00              

1.
7 

Instalações provisórias de 
canteiro vb              

3,00  
                 

1.000,00  
 R$                  

3.000,00  
 R$                

3.000,00              

1.
8 Tapumes vb 

         
220,00  

                      
45,50  

 R$                
10.010,00  

 R$              
10.010,00              

1.
9 Locação de obras vb          

560,00  
                        

3,23  
 R$                  

1.808,80  
 R$                

1.808,80              

1.
10 

Projeto de Prevenção de 
incêndios e aprovação no CB - 
NÃO INCLUSOS 

vb 
                
-    

                           
-    

 R$                             
-    

 R$                          
-                
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2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES       
 R$                

55.500,00  
 R$              

55.500,00  
 R$                          

-    
 R$                          

-    
 R$                          

-    
 R$                          

-    
 R$                         

-     R$                          -   

2.
1 

Demolição de edificação 
e remoção de entulho 

UN 
  

             
1,00  

               
35.000,0

0  

 R$                
35.000,00  

 R$              
35.000,00  

            

2.
2 

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO de 
estrutura metálica 

UN 
  

             
1,00  

               
20.500,0

0  

 R$                
20.500,00  

 R$              
20.500,00              

                          

3 INFRA-ESTRUTURA (RADIER)         R$                
64.000,00  

 R$              
64.000,00  

 R$             
-    

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          -   

3.
1 Radier M2          

260,00  
                    

150,00  
 R$                

39.000,00  
 R$              

39.000,00              

3.
2 Caixa de contenção de cheias vb 

             
1,00  

               
25.000,0

0  

 R$                
25.000,00  

 R$              
25.000,00              

                          

4 SUPER-ESTRUTURA EM AÇO 
LEVE E FECHAMENTOS       

 R$              
276.617,25  

 R$              
68.592,00  

 R$              
73.075,25  

 R$            
123.450,00  

 R$                          
-    

 R$              
11.500,00  

 R$                          
-     R$                          -   

4.
1 

Estrutura em aço projetado - 
LSF vb 

             
1,00  

               
68.592,0
0  

 R$                
68.592,00  

 R$              
68.592,00              

4.
2 

Revestimento externo e interno 
em placas OSB 1,20X2,40 - 
com membrana externa 

m2 
         

420,00  
                      
70,00  

 R$                
29.400,00    

 R$              
29.400,00            

4.
3 

Revestimento interno em placa 
drywall ST M2 

         
360,00  

                      
35,00  

 R$                
12.600,00    

 R$              
12.600,00            

4.
4 

Revestimento interno em placa 
drywall RU M2          

240,00  
                      
40,00  

 R$                  
9.600,00     R$                

9.600,00            

4.
5 Lã de viro M2 

         
420,00  

                    
10,51  

 R$                  
4.414,20    

 R$                
4.414,20            

4.
6 Placas cimentícias M2            

95,00  
                      
90,00  

 R$                  
8.550,00     R$                

8.550,00            

4.
7 Revestimento externo com ACM M2 

         
280,00  

                    
290,00  

 R$                
81.200,00      

 R$              
81.200,00          

4.
8 Laje técnica M2            

23,00  
                    

120,00  
 R$                  
2.760,00     R$                

2.760,00            

4.
9 

Brises na fachada ml            
30,00  

                    
700,00  

 R$                
21.000,00  

     R$              
21.000,00  

        

4.
10 

Cobertura em telha trapezoidal 
tipo sanduiche VB          

250,00  
                      

85,00  
 R$                
21.250,00       R$              

21.250,00          

4. Funilaria VB                                R$                     R$                          
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11 1,00  5.751,05  5.751,05  5.751,05  

4.
12 Testeira Back-ligth Ml 

           
23,00  

         
500,00  

 R$                
11.500,00          

 R$              
11.500,00      

                          

5 COBERTURA LÍQUIDOS        R$              
315.838,00  

 R$                          
-    

 R$              
58.500,00  

 R$              
31.438,00  

 R$              
23.400,00  

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          -   

5.
1 

Cobertura 9,55 X 23,00m + link 
9,00 X 9,80m 

VB              
1,00  

             
225.900,

00  

 R$              
225.900,00  

       R$              
23.400,00  

      

5.
2 Luminárias LED UN

I 
           

14,00  
                 

1.500,00  
 R$                

21.000,00       R$              
21.000,00          

5.
3 Calhas, Rufos, Condutores VB 

             
1,00  

               
10.438,0

0  

 R$                
10.438,00      

 R$              
10.438,00          

5.
4 

Pista Concreto, e= 15cm, tela 
dupla m2 

         
320,00  

                    
150,00  

 R$                
48.000,00    

 R$              
48.000,00            

5.
5 Canaletas metálica U ML            

75,00  
                    

140,00  
 R$                

10.500,00     R$              
10.500,00            

                          

6 ACABAMENTOS       
 R$              

177.583,00  
 R$                          

-    
 R$                

5.000,00  
 R$                          

-    
 R$              

73.335,00  
 R$              

45.961,50  
 R$              

45.286,50   R$                          -   

6.
1 Paredes        R$                

43.645,00  
 R$                          

-    
 R$                          

-    
 R$                          

-    
 R$              

21.400,00  
 R$              

22.245,00  
 R$                          

-    
 R$                          -   

6.
1.
1 

Assentamento de revestimento 
cerâmico 

M2          
214,00  

          
100,00  

 R$                
21.400,00         R$              

21.400,00        

6.
1.
2 

EMASSAMENTO de parede 
interna com massa corrida à 
base de PVA com duas 
demãos, para pintura látex  

M2 
  

         
290,00  

                      
31,50  

 R$                  
9.135,00          

 R$                
9.135,00      

6.
1.
3 

Pintura com tinta esmalte em 
esquadria de ferro, com 2 
demãos 

M2 
  

           
58,00  

                      
30,00  

 R$                  
1.740,00           R$                

1.740,00      

6.
1.
4 

Pintura com tinta acrílica em 
piso de concreto, duas demãos, 
aplicada com rolo de lã 

M2 
  

           
89,00  

                      
30,00  

 R$                  
2.670,00  

         R$                
2.670,00  

    

6.
1.
5 

Pintura de parede interna a 
base de PVA com duas demãos 

M2 
  

         
290,00  

                      
30,00  

 R$                  
8.700,00  

         R$                
8.700,00  
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6.
2 Teto       

 R$                
23.716,50  

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$              
23.716,50  

 R$                          
-     R$                          -   

6.
2.
1 

FORRO de PVC em painéis 
lineares encaixados entre si e 
fixados em estrutura, dimensões 
200 x 6000 mm  

M2 
  

           
30,00  

                    
120,65  

 R$                  
3.619,50          

 R$                
3.619,50      

6.
2.
2 

FORRO MODULAR Vide boreal 
(62,5x125cm) estrutura tipo "T" 
suspensos por pendurais rígidos  

M2 
  

         
220,00  

                      
91,35  

 R$                
20.097,00           R$              

20.097,00      

                          

6.
3 Piso        R$                

62.006,50  
 R$                          

-    
 R$              

5.000,00  
 R$                          

-    
 R$              

51.935,00  
 R$                          

-    
 R$                

5.071,50   R$                          -   

6.
3.
0 

Contrapiso M2 
  

         
250,00  

                      
20,00  

 R$             
5.000,00     R$                

5.000,00            

6.
3.
1 

PORCELANATO 60 x 60 cm, 
acabamento natural 

M2 
  

         
250,00  

                    
180,00  

 R$                
45.000,00         R$              

45.000,00        

6.
3.
2 

RODAPÉ porcelanato cortado 
8x60cm 

M              
68,00  

                      
85,00  

 R$                  
5.780,00  

       R$                
5.780,00  

      

6.
3.
3 

PISO TÁTIL de alterta de 
borracha, assentado com 
argamassa, e=7 mm  

VB              
1,00  

                 
1.039,50  

 R$                  
1.039,50  

           R$                
1.039,50  

  

6.
3.
4 

PISO COM REVESTIMENTO à 
base de epóxi , duas demãos, 
e=1,5 a 2,5 mm na cor cinza 
(sherwin willians, seladora epoxi 
sher-tile clear hs br, referência 
da cor munsell n8) 

M2 
  

           
32,00  

                    
126,00  

 R$                  
4.032,00            

 R$                
4.032,00    

6.
3.
5 

Rampa VB 
             

1,00  
                 

1.155,00  
 R$                  

1.155,00        
 R$                

1.155,00        

                          

6.
4 Bancadas e marcenaria       

 R$                
48.215,00  

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$              
40.215,00   R$                          -   

6.
4.
1 

Bancada em granito vb              
3,00  

                 
4.700,00  

 R$                
14.100,00  

           R$              
14.100,00  

  

6.
4.
2 

Armario em aço inox vb 
             

1,00  

               
12.725,0

0  

 R$                
12.725,00            

 R$              
12.725,00    
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6.
4.
3 

Bancada e paineis marcenaria vb              
1,00  

               
13.390,0

0  

 R$                
13.390,00             R$              

13.390,00    

6.
4.
4 

Testeira em marcenaria vb              
1,00  

                 
8.000,00  

 R$                  
8.000,00           R$                

8.000,00      

                          

7 ESQUADRIAS        R$                
63.359,00  

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$              
63.359,00  

 R$                          
-     R$                          -   

7.
1 Porta automática vb 

             
1,00  

               
12.325,0

0  

 R$                
12.325,00          

 R$              
12.325,00      

7.
2 VIDRO temperado, e = 10 mm  

M2 
  

           
30,00  

                    
450,00  

 R$                
13.500,00          

 R$              
13.500,00      

7.
3 P01, porta em madeira uni              

3,00  
                    

540,75  
 R$                  

1.622,25           R$                
1.622,25      

7.
4 P02, porta em madeira uni 

             
1,00  

                    
540,75  

 R$                     
540,75          

 R$                   
540,75      

7.
5 P03, porta em madeira uni              

1,00  
                    

462,00  
 R$                     

462,00           R$                   
462,00      

7.
6 P04 porta camarão 

UN 
  

             
1,00  

                 
1.680,00  

 R$                  
1.680,00          

 R$                
1.680,00      

7.
7 

P05 , porta de aço 2 folhas 
chapa metálica e tela 
mosqueteiro 

uni              
1,00  

                 
1.759,00  

 R$                  
1.759,00  

         R$                
1.759,00  

    

7.
8 

P06, porta em madeira uni              
1,00  

                    
540,00  

 R$                     
540,00  

         R$                   
540,00  

    

7.
9 P07, porta em madeira uni 

             
1,00  

                    
450,00  

 R$                     
450,00          

 R$                   
450,00      

7.
10 

P08, porta em madeira uni              
1,00  

                    
450,00  

 R$                     
450,00  

         R$                   
450,00  

    

7.
11 P11, porta de enrolar em chapa uni 

             
1,00  

                 
4.200,00  

 R$                  
4.200,00          

 R$                
4.200,00      

7.
12 

P09, P10, P12, P15, P16, P17, 
Tipo veneziana 

UN 
  

           
11,00  

                 
1.100,00  

 R$                
12.100,00           R$           

12.100,00      

7.
13 P13, porta 2 folhas veneziana uni 

             
1,00  

                 
1.400,00  

 R$                  
1.400,00          

 R$                
1.400,00      

7.
14 P14, porta 2 folhas veneziana uni              

1,00  
                 

2.000,00  
 R$                  

2.000,00           R$                
2.000,00      

7.
15 

J01 - Janela basculante com 
tela 

UN 
  

             
5,00  

                    
890,00  

 R$                  
4.450,00          

 R$                
4.450,00      

7.
16 

J02 - Janela basculante com 
tela 

UN 
  

             
1,00  

                 
1.790,00  

 R$                  
1.790,00           R$                

1.790,00      
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7.
17 

J03 - Janela basculante com 
tela 

UN 
  

             
1,00  

                    
890,00  

 R$               
890,00          

 R$                   
890,00      

7.
18 

J04 - Janela correr 2 folhas com 
tela 

UN 
  

             
2,00  

                 
1.600,00  

 R$                  
3.200,00           R$                

3.200,00      

                          

8 SISTEMA HDRO-SANITÁRIOS       
 R$                

32.600,00  
 R$              

12.500,00  
 R$              

16.500,00  
 R$                          

-    
 R$                

3.600,00  
 R$                          

-    
 R$                          

-     R$                          -   

8.
1 

RESERVATÓRIO d'água de 
polietileno de alta densidade, 
cilíndrico, capacidade 1000 
litros  

UN 
  

             
3,00  

                 
1.200,00  

 R$                  
3.600,00         R$                

3.600,00        

8.
2 

Instalação Hidráulica e 
barrilete 

VB              
1,00  

               
16.500,0

0  

 R$                
16.500,00  

   R$              
16.500,00  

          

8.
3 Instalação de esgoto VB              

1,00  

               
12.500,0

0  

 R$                
12.500,00  

 R$        
12.500,00  

            

                          

9 LOUÇAS-METAIS        R$                
18.075,24  

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$              
18.075,24  

 R$                          
-    

 R$                          -   

9.
1 

LAVATÓRIO de louça com 
coluna suspensa, para pessoas 
portadoras de necessidades 
especiais  

UN 
  

             
3,00  

                    
474,60  

 R$                  
1.423,80          

 R$                
1.423,80      

9.
2 

LAVATÓRIO de louça , com 
coluna 

UN 
  

             
5,00  

                    
399,22  

 R$                  
1.996,10          

 R$                
1.996,10      

9.
3 

BACIA sanitária para portadores 
de necessidades especiais  

UN 
  

             
3,00  

                    
941,08  

 R$                  
2.823,25  

         R$                
2.823,25  

    

9.
4 

BACIA de louça com caixa 
acoplada 

UN 
  

             
5,00  

                    
360,00  

 R$                  
1.800,00          

 R$                
1.800,00      

9.
5 

MICTÓRIO de louça individual  UN 
  

             
1,00  

                    
241,08  

 R$                     
241,08  

         R$                   
241,08  

    

9.
6 

BARRA DE APOIO para 
lavatório de louça, para 
portadores de deficiência física, 
comprimento 60 cm, largura 45 
cm  

UN 
  

             
3,00  

                    
391,57  

 R$                  
1.174,70          

 R$                
1.174,70      

9.
7 

BARRA DE APOIO para 
portadores de necessidades 
especiais, largura 90 cm  

UN 
  

             
3,00  

                    
426,98  

 R$                  
1.280,95  

         R$                
1.280,95  

    

9.
8 

VÁLVULA de pressão para 
chuveiro 

UN 
  

             
2,00  

                    
777,00  

 R$                  
1.554,00  

         R$                
1.554,00  
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9.
9 APARELHO misturador metálico  

UN 
  

             
2,00  

                    
347,32  

 R$                     
694,64          

 R$                   
694,64      

9.
10 

Torneiras de fechamento 
automático para cubas e 
lavatórios 

UN 
  

             
8,00  

                    
110,25  

 R$                     
882,00  

         R$                   
882,00  

    

9.
11 

Torneira de parede UN 
  

             
3,00  

                      
77,18  

 R$                     
231,53  

         R$                   
231,53  

    

9.
12 

Torneira com acionamento por 
alavanca 

UN 
  

             
1,00  

                    
330,75  

 R$                     
330,75          

 R$                   
330,75      

9.
13 CHUVEIRO  UN 

  
             

2,00  
                    

325,50  
 R$                     

651,00           R$                   
651,00      

9.
14 PORTA TOALHA 

UN 
  

             
7,00  

                      
81,90  

 R$                     
573,30          

 R$                   
573,30      

9.
15 SABONETEIRA UN 

  
             

7,00  
                      

56,70  
 R$                     

396,90           R$                   
396,90      

9.
16 ESPELHO INDIVIDUAL 

UN 
  

             
7,00  

                      
98,70  

 R$                     
690,90          

 R$                   
690,90      

9.
17 PAPELEIRA UN 

  
             

7,00  
                    

100,80  
 R$                     

705,60           R$                   
705,60      

9.
18 TOALHEIRO 

UN 
  

             
7,00  

                      
89,25  

 R$               
624,75          

 R$                   
624,75      

                          

10 SISTEMA ELÉTRICO        R$                
84.400,00  

 R$              
28.500,00  

 R$              
52.400,00  

 R$                
3.500,00  

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          -   

10
.1 Padrão Industrial - Entr. 200A VB              

1,00  

               
28.500,0

0  

 R$                
28.500,00  

 R$              
28.500,00              

10
.2 

Instalação elétrica e de 
comunicação 

VB              
1,00  

               
21.000,0

0  

 R$                
21.000,00  

   R$              
21.000,00  

          

10
.3 Quadros Elétricos VB              

4,00  
                 

7.850,00  
 R$               

31.400,00     R$              
31.400,00            

10
.4 Infra para ar-condicionado VB 

             
1,00  

                 
3.500,00  

 R$                  
3.500,00      

 R$                
3.500,00          

                          

11 EQUIPAMENTOS        R$                
61.701,25  

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$              
61.701,25  

 R$                          
-     R$                          -   

11
.1 

Luminária FLAT 35W LED 400K 
Dimerizavel 

UN 
  

           
14,00  

                    
743,75  

 R$                
10.412,50          

 R$              
10.412,50      

11
.2 

Luminária FLAT 50W LED 400K 
Dimerizavel 

UN 
  

           
27,00  

              
618,75  

 R$                
16.706,25           R$              

16.706,25      

11 Sensor luz actilume philips UN                                   R$                           R$                    
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.3   6,00  186,25  1.117,50  1.117,50  

11
.4 

Luminaria de embutir PAR30 
LED Philips 

UN 
  

           
34,00  

                    
230,00  

 R$                  
7.820,00  

         R$                
7.820,00  

    

11
.5 Luminaria emergencia 

UN 
  

             
9,00  

                      
36,25  

 R$                   
326,25          

 R$                   
326,25      

11
.6 

Luminaria de embutir 1X18W 
Fator nobre 

UN 
  

             
4,00  

                    
140,00  

 R$                     
560,00           R$                   

560,00      

11
.7 

luminaria de embutir 1X28W 
fator nobre uni 

             
6,00  

                    
223,75  

 R$                  
1.342,50          

 R$                
1.342,50      

11
.8 

Luminaria de embutir red fixa 
2X18W F. nobre  uni              

2,00  
                    

148,75  
 R$               

297,50           R$                   
297,50      

11
.9 

Sensor presença BIV 500/800W 
teto tekron uni 

             
2,00  

                      
56,25  

 R$                     
112,50          

 R$                   
112,50      

11
.1
0 

Luminaria embutir 2X28W 
philips  

uni              
4,00  

                    
281,25  

 R$                  
1.125,00  

         R$                
1.125,00  

    

11
.1
1 

Arandela tartaruga uni 
             

5,00  
                      

56,25  
 R$                     

281,25          
 R$                   

281,25      

11
.1
2 

Luminaria de embutir 94W uni 
           

14,00  
                    

900,00  
 R$                

12.600,00          
 R$              

12.600,00      

11
.1
3 

Poste de iluminação uni              
6,00  

                 
1.500,00  

 R$                  
9.000,00           R$                

9.000,00      

                          

12 
INSTALAÇÃO DE 

APARELHOS 
COMPLEMENTARES 

       R$                
43.000,00  

 R$                          
-    

 R$                
3.500,00  

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$              
37.000,00  

 R$                
2.500,00   R$                          -   

12
.1 

Sistema de aquecimento de 
água vb              

1,00  
                 

8.500,00  
 R$                  

8.500,00           R$                
8.500,00      

12
.2 Domus vb 

             
1,00  

               
20.000,0

0  

 R$                
20.000,00          

 R$              
20.000,00      

12
.3 Solarstar uni 

             
1,00  

                 
3.000,00  

 R$                  
3.000,00          

 R$                
3.000,00      

12
.4 Coifa inox vb              

1,00  
                 

5.500,00  
 R$                  

5.500,00           R$                
5.500,00      

12
.5 Central de gas vb 

             
1,00  

            
3.500,00  

 R$                  
3.500,00    

 R$                
3.500,00            

12
.6 Extintores e sinalização vb              

1,00  
                 

2.500,00  
 R$                  

2.500,00             R$                
2.500,00    
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13 PAVIMENTAÇÃO E 
CALÇADAS       

 R$                
50.250,00  

 R$                          
-    

 R$                          
-    

 R$                
3.000,00  

 R$              
20.625,00  

 R$                          
-    

 R$              
26.625,00   R$                          -   

13
.1 Plantio Grama e Paisagismo 

M2          
500,00  

                      
12,00  

 R$                  
6.000,00  

           R$                
6.000,00  

  

13
.2 Execução de paver M2 

         
750,00  

                   
55,00  

 R$                
41.250,00        

 R$              
20.625,00    

 R$              
20.625,00    

13
.3 Execução de calçadas 

VB            
50,00  

                      
60,00  

 R$                  
3.000,00  

     R$                
3.000,00  

        

                          

14 FINALIZAÇÃO DA OBRA       
 R$                  

4.000,00  
 R$                          

-    
 R$                          

-    
 R$                          

-    
 R$                          

-    
 R$                          

-    
 R$                

4.000,00   R$                          -   

14
.1 

Limpeza da obra com retirada 
dos entulhos em cacamba 

UN 
  

             
1,00  

                 
2.500,00  

 R$                  
2.500,00  

           R$                
2.500,00  

  

14
.2 Limpeza fina da obra VB 

             
1,00  

                 
1.500,00  

 R$                  
1.500,00            

 R$                
1.500,00    

             

TOTAL   
 R$      

1.305.742,5
4  

 R$        
287.910,

80  

 R$        
208.975,2

5  

 R$        
161.388,0

0  

 R$        
120.960,0

0  

 R$        
237.596,9

9  

 R$          
78.411,50  

 R$                         
-    

RETENÇÃO (5%)   
 R$                            

-    
 R$                         

-    
 R$                         

-    
          

FATURAMENTO DIRETO   
 R$                            

-    
 R$                         

-    
 R$                         

-    
          

NF'S EMITIDAS   
 R$      

1.305.742,5
4  

 R$        
287.910,

80  

 R$        
208.975,2

5  

 R$        
161.388,0

0  

 R$        
120.960,0

0  

 R$        
237.596,9

9  

 R$          
78.411,50  

 R$        
210.500,00  
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ANEXO B – CRONOGRAMA DE OBRA 

CRONOGRAMA FÍSICO   

 
  

  

Objeto: Obras civis para construção de novo posto no local existente  
                   

  

ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Julho Agosto Setembro Outubro 

1°  2°  3° 4°  1°  2°  3° 4°  1°  2°  3° 4°  1°  2°  3° 4°  

1 
PROJETOS E SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

Programado                                 

Executado                                 

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
Programado                                 

Executado                                 

3 INFRA-ESTRUTURA (RADIER) 
Programado                                 

Executado                                 

4 
SUPER-ESTRUTURA EM AÇO 
LEVE E FECHAMENTOS 

Programado                                 

Executado                                 

5 COBERTURA LÍQUIDOS 
Programado                                 

Executado                                 

6 ACABAMENTOS 
Programado                                 

Executado                                 

7 ESQUADRIAS 
Programado                                 

Executado                                 

8 SISTEMA HDRO-SANITÁRIOS Programado                                 
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Executado                                 

9 LOUÇAS-METAIS 
Programado                                 

Executado                                 

10 SISTEMA ELÉTRICO 
Programado                                 

Executado                                 

11 EQUIPAMENTOS 
Programado                                 

Executado                                 

12 
INSTALAÇÃO DE APARELHOS 
COMPLEMENTARES 

Programado                                 

Executado                                 

13 PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS 
Programado                                 

Executado               

14 FINALIZAÇÃO DA OBRA 
Programado                                 

Executado                                 

 


