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1 OBJETIVO 

Este documento tem como objetivo fornecer diretrizes para a elaboração e 

apresentação de orçamentos que compõem o Projeto Básico de Engenharia. 

 

2 NORMAS, ESTUDOS, LEGISLAÇÕES E ELEMENTOS A SEREM OBEDECIDOS 

E OBSERVADOS 

Lei Federal 13303/2016 e suas atualizações. 

Manual de Fomento Saneamento para Todos – CAIXA. 

Código de Conduta e Integridade 

Prescrições Técnicas e Manuais da Sanepar: 

 Manual de Projetos de Saneamento - MPS; 

 Manual de Obras de Saneamento – MOS; 

 Manual de Projetos e Obras Elétricas e de Automação – MPOEA; 

 Manual de Obras e Serviço Elétrico e Automação Industrial – MOSEAI; 

 Código de Materiais – SAM; 

 Notas Técnicas. 

 

3 DEFINIÇÕES 

O orçamento abrange a elaboração dos elementos necessários para a execução das 

obras conforme preconiza a Lei Federal 13.303/2016 e suas atualizações. 

 

 

4 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS 

A elaboração de um orçamento tem que levar em conta, além Levantamento e 

Quantificação dos Serviços e Materiais, também o estagiamento das unidades. 
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A quantificação dos serviços deve ser apresentada por meio de Memória de Cálculo 

que justifique os valores quantificados.  

Na elaboração do orçamento será possível identificar eventuais incompatibilidades e 

irregularidades que não foram identificadas nas fases anteriores dos projetos, razão 

pela qual o orçamento deve ser elaborado ao longo do projeto.  

Na fase de projeto, a elaboração do orçamento deve seguir os passos: 

             

 

(1) O Fluxograma do Processo é o primeiro passo do orçamento. 

(2) O projetista define os equipamentos do processo com base no memorial de 
cálculo elaborado. 

(3) Em contato preliminar com os fornecedores, o projetista vai definindo os 
detalhes dos equipamentos. 

(4) O projetista tem os dados para elaborar a especificação básica definitiva. 

(5) O projetista envia as especificações definitivas para os fornecedores, com o 
objetivo de aferir e validar os valores. 

(6) O projetista recebe a validação dos valores prévios e insere no orçamento 
definitivo. 

 

Esses passos são importantes, uma vez que os fornecedores levam algum tempo para 

definir os preços. Deixando isso para a fase final do projeto, os prazos podem ser 

comprometidos. 

Os orçamentos devem contemplar além das obras projetadas, todas as obras 

auxiliares que serão necessárias à execução dos serviços, tais como: 
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Canteiro de obra, placas, entrada provisória de serviços de água, energia 

elétrica e telefone, pesquisa e remanejamento de interferência, acessos 

provisórios, estiva, preparo do terreno, sinalização de segurança, demolição e 

retirada de entulho, jazida, transporte de solos, localização de áreas para 

transportes de bota fora  e  empréstimo, escoramento, passadiços, desvios, 

cercas provisórias, ensecadeiras, cimbramentos, andaimes,  rebaixamento de 

lençol freático, bombeamentos provisórios, drenagens provisórias, limpeza da 

obra, comissionamento de equipamentos e todos os demais serviços julgados 

imprescindíveis ou necessários, em função das especificidades de cada obra. 

 

Considerando que os orçamentos devem espelhar a realidade da execução das obras 

contemplando os métodos construtivos envolvidos, os mesmos devem ser elaborados 

com o acompanhamento de engenheiro com experiência na execução ou fiscalização 

de obras. O engenheiro geotécnico também deve acompanhar todo esse processo. 

 

 

5 MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO 

Elaborar memória de cálculo do orçamento, determinando o quantitativo de materiais 

e serviços necessários para a execução das obras com o detalhamento exigido, de tal 

forma a atender os objetivos e especificações, visando facilitar a montagem do 

processo de contratação da obra. 

 

 Deve ser elaborada a Memória de Cálculo para cada unidade construtiva, na 

qual serão lançadas todas as informações com o cálculo das quantidades de 

serviços e materiais necessários à sua realização. Essa memória de cálculo 

deve ser elaborada em planilha eletrônica (excel ou similar), sendo uma aba 

por unidade construtiva, vinculando os totais aos respectivos serviços. 

 Serviços que necessitem maiores detalhamentos e especificações, devem ser 

indicados, tais como: interferências, travessias, serviços especiais ou 
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observações e compor um relatório à parte para inclusão destes itens nas 

relações quantitativas com código 18 (serviços ou código 30 (materiais).  

 Os itens não codificados, separados no código 18 para Serviços e código 30 

para Materiais/Equipamentos, devem ser descritos com as características 

técnicas necessárias (dimensões, capacidades, número da especificação 

aplicada, outros dados técnicos auxiliares) possibilitando uma correta cotação, 

e estar com a respectiva especificação técnica, quando aplicável. 

 As especificações que acompanham o quantitativo serão enviadas em 

formato.PDF. O nome do arquivo deve ser a numeração da Unidade 

Construtiva, seguido do número do item no quantitativo e a sua descrição, 

conforme o formato: UCnn – xxyyzz – descrição do item, exemplo: 

UC07 – 300102 – Macromedidor ultrasônico DN 100 

 Criar subpastas por Unidade Construtiva a fim de organizar os arquivos. 

 

 
 

 Itens que são remetidos ao detalhamento em prancha de projeto devem ser 

convertidos em especificação técnica. 

 Quando houver um quantitativo elétrico dentro de uma obra civil, deve ser 

criada uma Unidade Construtiva exclusiva, com itens no código 18, sendo 

distribuídos em MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS/SERV. 
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TERCEIROS e REDE ELÉTRICA. Os valores devem ser informados sem BDI 

e sem ALO. 

 Quando houver um quantitativo de obra civil dentro da obra elétrica, deve ser 

criada uma Unidade Construtiva exclusiva, com itens no código 18, sendo 

distribuídos em MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS/SERV. 

TERCEIROS. Se houver material relevante no quantitativo, este deve ser 

lançado no item Equipamentos/Serv. Terceiros. Os valores devem ser 

informados sem BDI e sem ALO (Administração Local da Obra). 

Entregar à Sanepar as mídias digitais contendo as planilhas elaboradas com os 

quantitativos de serviços e materiais, como parte dos originais do Projeto de 

Engenharia.  Esse material é exigido pelo órgão financiador do empreendimento, 

portanto deve ser elaborado de forma clara. 

 

6 ITEMIZAÇÃO DAS UNIDADES CONSTRUTIVAS 

A ordem das unidades construtivas no orçamento deve seguir o Manual de Fomento 

– Saneamento para Todos, da CAIXA. 

 

Os itens construtivos que compõem uma unidade construtiva localizada, devem ser 

orçados como subitens.  

 

Exemplo: canal de entrada, desarenador, RALF, decantador, leitos de secagem, 

devem ser orçados como subitens do item “Estação de Tratamento”.  

 

Orçados dessa maneira, a totalização da unidade construtiva é facilmente obtida, não 

necessitando de cálculos auxiliares. 

 

Na sequência estão apresentados exemplos de itemização que atendem ao manual. 
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 Para Sistema de Abastecimento de Água – SAA 
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 Para Sistema de Esgotamento Sanitário – SES 

 

 

Descrever e codificar os serviços e materiais segundo o Manual de Obras de 

Saneamento – MOS, Tabela Sanepar e Código SAM. 

 

UC-01 CANTEIRO DE OBRAS
UC-03 ETE TRATAMENTO PRELIMINAR - SERVIÇOS
UC-03 ETE TRATAMENTO PRELIMINAR - MATERIAIS
UC-04 ETE REATORES UASB - SERVIÇOS
UC-05 ETE REATORES UASB - MATERIAIS
UC-06 ETE REATORES DE LODOS ATIVADOS - SERVIÇOS
UC-07 ETE REATORES DE LODOS ATIVADOS - MATERIAIS
UC-08 ETE CASA DOS SOPRADORES - SERVIÇOS
UC-09 ETE CASA DOS SOPRADORES - MATERIAIS
UC-10 ETE DECANTADORES SECUNDÁRIO - SERVIÇOS
UC-11 ETE DECANTADORES SECUNDÁRIO - MATERIAIS
UC-12 ETE ELEVATÓRIA DE RETORNO DO LODO - SERVIÇOS
UC-13 ETE ELEVATÓRIA DE RETORNO DO LODO - MATERIAIS
UC-14 ETE LEITOS DE SECAGEM - SERVIÇOS
UC-15 ETE LEITOS DE SECAGEM - MATERIAIS
UC-16 ETE SALA DO OPERADOR E LABORATÓRIO - SERVIÇOS
UC-17 ETE SALA DO OPERADOR E LABORATÓRIO - MATERIAIS
UC-18 ETE URBANIZAÇÃO  - SERVIÇOS
UC-19 ETE URBANIZAÇÃO - MATERIAIS
UC-20 ETE DRENAGEM - SERVIÇOS
UC-21 ETE DRENAGEM - MATERIAIS
UC-22 ETE INTERLIGAÇÕES - SERVIÇOS
UC-23 ETE INTRLIGAÇÕES - MATERIAIS
UC-24 ETE INSTALAÇÕES ELETRICAS - SERVIÇOS
UC-25 ETE INSTALAÇÕES ELETRICAS - MATERIAIS
UC-26 RCE - SERVIÇOS
UC-27 RCE - MATERIAIS
UC-28 LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS
UC-29 LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAIS
UC-30 EEE BOM PASTOR - SERVIÇOS
UC-31 EEE BOM PASTOR - MATERIAIS
UC-32 EEE BOM PASTOR URBANZIAÇÃO - SERVIÇOS
UC-33 EEE BOM PASTOR URBANIZAÇÃO - MATERIAIS
UC-34 EEE BOM PASTOR INSTALAÇÕES ELETRICAS - SERVIÇOS
UC-35 EEE BOM PASTOR INSTALAÇÕES ELETRICAS - MATERIAIS
UC-36 LR BOM PASTOR - SERVIÇOS
UC-37 LR BOM PASTOR - MATERIAIS
UC-38 INTERCEPTOR ST ANTONIO - SERVIÇOS
UC-39 INTERCEPTOR ST ANTONIO - MATERIAIS
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7 ORÇAMENTO DA OBRA/SERVIÇOS 

Para a elaboração do orçamento, a Contratada deverá obrigatoriamente utilizar o 

programa – MaxOr vigente, ou sistema disponibilizado pela Sanepar na ocasião da 

elaboração do orçamento. A Contratada receberá da Sanepar para utilização no 

MaxOr vigente, os códigos dos serviços e materiais e a tabela atualizada com os 

preços praticados pela Companhia.  

Utilizando o quantitativo obtido na Memória de Cálculo do Orçamento, realizar o 

orçamento atendendo ao estagiamento das obras.  

Apresentar orçamento separando os materiais, equipamentos e serviços por unidade 

construtiva.  

No orçamento, a relação de materiais deve ser realizada observando os códigos, 

nomenclaturas, normas e especificações de materiais relativos aos arquivos de dados 

do programa MaxOr vigente ou do sistema disponibilizado pela Sanepar na ocasião 

da elaboração do orçamento. Os códigos dos materiais relacionados neste programa 

estão separados por módulos, onde cada um refere-se a um tipo de material, cujas 

peças já estão numeradas e fazem parte dos arquivos do programa.  

Para itens que não estão na tabela de preços da Sanepar, a contratada deve fazer 

cotação com fornecedores do item e entregar o respectivo orçamento anexando as 

cotações de peças e equipamentos. Elaborar uma Tabela de Cotações (formato excel 

ou similar) contendo no mínimo três cotações, indicando as fontes de consultas, com 

nome do contato, nome da empresa, CNPJ, telefone, data, e valor adotado. Para os 

casos em que constar somente uma cotação, apresentar Justificativa Técnica da 

utilização deste fornecedor. 

O orçamento deve ser constituído pela relação de quantidades dos serviços a serem 

executados: obras civis, obras elétricas, obras eletromecânicas, supervisão e controle, 

materiais, equipamentos, peças especiais, acessórios e serviços em geral, com os 

respectivos preços unitários. 
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Na relação dos materiais devem constar apenas aqueles que não são insumos na 

composição de custo das obras civis, conforme orientações existentes no Manual de 

Obras de Saneamento da Sanepar – MOS. 

Em todos os materiais e equipamentos não tabelados, deve constar o “Código SAM” 

no final do descritivo do item.  

A seguir estão apresentados exemplos de orçamento de serviços código 18 e 

materiais código 30: 

 
 

 Descrição Ud 

18 ITENS COMPLEMENTARES   
1801 INSTALAÇOES   
180101 Instalação do conjunto de removedor de lodo Ø28m Conforme projeto XXX cj 

1802 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO - COM POÇOS   
180201 Tubo de aço DN 600 conforme projeto XXX m 

1803 ESTABILIZAÇÃO DE ESCAVAÇÕES E DE TALUDES   

180301 
Execução de revestimento de concreto projetado C20, com tela soldada em 
aço CA-60 - malha conforme projeto XXX 

m² 

1804 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 
DESIDRATAÇÃO   

180401 Instalação de Centrífuga Decanter de Lodo conforme projeto XXX cj 

180402 Instalação de equipamentos de Inertização de Lodo  conforme projeto XXX cj 

180403 Instalação de sistema de preparo de polímero  conforme projeto XXX cj 

1805 FILMAGEM DA OBRA   

180501 
Serviços audiovisuais para registro da obra conforme termo de referência ou 
EB XXX 

ud 

 

 

 

 Descrição Ud 

30 OUTROS MATERIAIS  
3001 MATERIAL DE AÇO INOX  

300101 
Tubo em aço inox AISI 316 com costura ASTM A-312 diâmetro 4" 
schedule 5S  xxkg conforme projeto xxxx ou código xxxx 

m 

300102 
Tubo em aço inox AISI 316 com costura ASTM A-312 diâmetro 12" 
schedule 5S xxkg conforme projeto xxxx ou código xxxx 

m 

3002 MATERIAL EM AÇO CARBONO  

300201 

Tubo especial aço carbono ASTM A1018 SS GR40 epoxi ocre 406(int) 
1000(ext) um esp 6,35mm AWWA c200 c210 nbr7560 pp para esgoto PN10 
DE 842mm DN800  (comprimento 0,50m)   - 65,64kg conforme projeto 
xxxx ou código xxxx 

un 

300202 
Aba de vedação especial aço carbono ASTM A1018 SS GR 40 epoxi ocre 
1000 um esp 6,35mm AWWA c200 c210 NBR 7560 para esgoto PN10 DE 

un 
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842 DN800 (observação: descentralizada - ver desenho) -12,62kg conforme 
projeto xxxx ou código xxxx 

3003 MATERIAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO  

300301 
Válvula guilhotina com atuador elétrico entre flanges PN 10 DN 300, com 
haste de prolongamento L=1,20 m Conforme EB XXX OU CÓDIGO XXX 

ud 

300302 
Ponte removedora de lodo para decantador DN 28,00 m Conforme EB XXX 
ou código XXX 

cj 

300303 Analisador de nível de lodo Conforme EB XXX OU CÓDIGO XXX ud 

3004 MATERIAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO  

300401 
Medidor de vazão eletromagnético 1,0MPa alimentação 24vcc sinal de saída 
4-20ma para esgoto PN 10 DN 400  conforme EB xxx ou código xxx 

ud 

300402 
Monovia perfil w250x23,3 com trolley e talha elétrica- capacidade mín. 
4,0ton - 13,20 m conforme EB xxx ou código xxx e projeto xxx 

cj 

300403 Analisador de sólidos suspensos conforme EBxxx ou código xxx ud 

300404 
Conjunto moto-bomba submersível conforme EB XXXX OU CÓDIGO 
XXXX 

cj 

 

A lista de códigos que não estejam no SAM e que precisam ser catalogados, deve ser 

encaminhada ao engenheiro mecânico da área de projetos da SANEPAR para 

codificação. É importante consultar a Nota Técnica 01 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A RESPEITO DE APLICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE MATERIAL, disponível no site da 

Sanepar. 

O orçamento deve ser suficientemente claro a fim de permitir a licitação e execução 

da obra, e atender ao estagiamento da mesma, possibilitando a execução com o 

sistema existente em operação, quando for o caso. 

OBS: Deve ser elaborada sempre uma tabela que mostre quais 

equipamentos são importados. Isso é necessário, uma vez que 

financiamentos de obra via BNDES, não pagam produtos não nacionais. Assim 

sendo, a Sanepar tem que alocar de antemão, recurso para essas situações. Ver 

MPS módulo 14. 

 

7.1 Curva ABC 

A partir do quantitativo e orçamento, elaborar a planilha da Curva ABC, para cada 

Unidade Construtiva. 

Exemplo: 
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8 APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO ORÇAMENTO 

 
No volume que compõe o orçamento, além da Memória de Cálculo para cada unidade 

construtiva, devem ser apresentadas todas as especificações e todos os materiais da 

lista de material que contém código SAM e não estejam tabelados no MaxOr. Ou seja, 

devem estar inseridas nesse volume TODAS as especificações que envolvem o 

projeto, inclusive de itens que tenham código de materiais. 

Exemplo: 

VALVULA RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO FD COM FLANGES OBTURADOR EM POLIURETANO PN 10 DN 
700 
 

Na planilha do código de materiais1  localizar a válvula: 

 

Clicando no link respectivo, será direcionado para Consulta de Materiais e Marcas: 

                                                           
1 Disponível em http://site.sanepar.com.br/informacoes-tecnicas/codigo-de-materiais-projetos-de-saneamento-e-
de-instalacoes-mecanicas 
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No item NORMA/EB, está a especificação do equipamento que deve compor o 

caderno de orçamento. Nesse caso, a EB-GPES-000000063/04. 

Observações: 

 alguns itens não tem a especificação nesse link; nesse caso, ignorar essa fase. 

 se um mesmo equipamento/material for repetido em mais de uma unidade 

construtiva, imprimir para cada uma das unidades construtivas. 

 
 
Nas vias impressas deve ser apresentado: 

 

 Orçamento elaborado no programa MaxOr vigente, ou sistema disponibilizado 

pela Sanepar na ocasião da elaboração do orçamento; 

 Resumo do orçamento gerado no programa MaxOr vigente, ou sistema 

disponibilizado pela Sanepar na ocasião da elaboração do orçamento; 

 Composições de preços e/ou cotações; 

 Planilhas para a Curva ABC. 
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 Especificações de TODOS equipamentos (codificados ou não). 

 

Observação: quando necessário, os VOLUMES do orçamento devem ser 

desmembrados com o número máximo de 300 folhas formato A4 ou conforme 

definido pela fiscalização.  

 

Na via digital, além dos itens que constam na via impressa, deve constar ainda a 

memória de cálculo em arquivo excel ou similar. Os arquivos digitais devem estar 

gravados tanto em pdf como nas versões editáveis dos mesmos. 

 

 

9 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
 Os projetos devem ser compatibilizados caso sejam necessárias alterações 

durante a elaboração do orçamento; 

 Não será permitido o início e/ou andamento dos serviços sem que a equipe de 

trabalho esteja devidamente qualificada e dimensionada, de maneira a garantir 

o bom andamento e a qualidade final dos serviços; 

 Mesmo após o aceite e recebimento formal do orçamento, eventuais correções 

e/ou adequações necessários por erro ou imperícia, deverão ser corrigidos pela 

contratada sem ônus para a Sanepar, devendo acontecer com a máxima 

presteza. 

 As informações referentes ao orçamento, valores parciais e valor final, devem 

ser mantidas sob sigilo durante e ao final dos trabalhos. Tal prática é 

condizente com as orientações contidas no “Código de Conduta e Integridade” 

da Sanepar. 

 O orçamento de projeto, elaborado pela contratada, será utilizado na licitação 

da obra.  

 


