
 

 

 
 

ANEXO XV 

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE ELABARAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS PARA O 
CONCURSO PÚBLICO DE MORADIA ESTUDANTIL DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

A estimava dos custos de projetos de arquitetura e complementares para o Concurso Público de Moradia 
Estudantil do Campus São José dos Campos foram calculados com base nas Tabelas de Honorários de Serviços de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que é de natureza e consulta pública, desenvolvida pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU), autarquia de personalidade jurídica de direito público, criado pela Lei nº 12.378, 
de 31 de dezembro de 2010, cuja função é regulamentar o exercício da Arquitetura e Urbanismo no pais.  

Para o cálculo estimado dos serviços de projetos foi utilizado o aplicativo disponível no site do CAU 
[http://honorario.caubr.gov.br], o qual automatizou a geração dos honorários para a elaboração do Projetos 
Executivos Completos, conforme descrito no  Anexo XVI, da Moradia Estudantil do Campus São José dos Campos, 
cuja memória de cálculo consta em processo interno para efeito de controle administrativo. 

O valor para elaboração de todas as etapas de projeto da Moradia Estudantil, conforme descrito no Anexo XVI, é 
de R$ 851.926,68 (Oitocentos e cinquenta e um mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos). 
Este valor corresponde a soma dos custos de elaboração do Estudo Preliminar de Arquitetura - Etapa 1, realizada 
mediante Concuros Público Nacional, no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), e dos honorários para a 
elaboração dos Projetos Executivos Completos, objeto do contrato (Anexo VII), no valor de R$ 821.926,68 
(Oitocentos e vinte e um mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), seguindo os parâmetros 
expressos no item 13 do Edital do Concursos e demais anexos. 

Informações gerais: 

Categoria da edificação: Edifícios de apartamentos, conjuntos habitacionais de casas e/ou edifícios, 
condomínios e vila - padrão normal. 

Custo do m² de construção:: Base de Honorários (BH) coberta: R$ 1.751,31/m² (data: 24/10/2014)  
Custo do m² de construção: Base de Honorários (BH) descoberta: R$ 164,58/m² (data: 24/10/2014) 
Área construída coberta:  6.761,00 m² 
Área construída descoberta: 1.500,00 m² (equivale a 25% da área de 6.000,00m²) 
Área construída estimada (Sc): 8.261,00 m² 
Estimativa Custo da Obra: Aproxim. R$ 12.087.000,00 
Honorários para elaboração dos Projetos Executivos Completos: R$ 821.926,68 
Relação: Honorários /Estimativa Custo da Obra: 6,80% 


