MEMORIAL DESCRITIVO
I – IDENTIFICAÇÃO
Obra: CONSTRUÇÃO DE CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Local: Rua Paraná, n° 189, Centro – Balsamo / SP
II – ESPECIFICAÇÕES

Este documento tem por finalidade descrever as características técnicas e a qualidade exigidas para todos os ma
teriais a empregar, bem como fornecer instruções, recomendações, diretrizes e demais exigências necessárias à
execução das Obras Civis.
A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente ao projeto executivo em sua forma, dimensões, conce
pção arquitetônica e estrutural, em todos os seus detalhes e presente especificação. A presente especificação ter
á precedência sobre qualquer outro dado divergente existente nos desenhos.
Nos projetos prevalecerão sempre as escalas sobre as medidas das cotas, bem como os desenhos de maior escala
sobre os de menor, e as revisões mais recentes sobre as mais antigas.
Caberá a CONTRATADA verificar a compatibilidade entre os projetos, e em caso de divergência alertar e cons
ultar a FISCALIZAÇÃO. OS quantitativos de material, que complementam os projetos, devem ser conferidos e
checados pela CONTRATADA. Portanto, a CONTRATADA deverá basearse no próprio levantamento de material para o orçamento e compras, não podendo alegar eventuais discrepância
s das listas, para pleitear alteração nos preços unitários ou globais, bem como falta ou sobra de materiais adquiri
dos.
Todos os materiais empregados na construção serão comprovadamente de primeira qualidade e antes de serem a
plicados deverão ser submetidos à aprovação da Fiscalização, a qual poderá impugnar seu emprego, quando em
desacordo com as especificações, projetos e normas em vigor. São considerados como similares os materiais ou
produtos que, atendendo às normas da ABNT. Não será permitido manter no recinto da obra qualquer material e
m desacordo com o especificado e recusado pela Fiscalização. Todos os materiais e métodos executivos deverão
seguir as normas pertinentes da ABNT, mesmo que não estejam explicitamente citadas.
A CONTRATADA deve substituir por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu fornecimento que, duran
te o prazo especificado pela legislação (Código Civil, Código Comercial e Código do Contribuinte), a contar da
data de entrega da obra, apresentar defeitos ou problemas decorrentes de fabricação ou de vícios de instalação.
A CONTRATADA submeterá a aprovação da Fiscalização, amostras significativas dos materiais a serem empr
egados nos serviços especificados, antes de adquirilos. Sendo aprovadas, as amostras serão mantidas no escritório da obra, para eventual comparação com exempl
ares dos lotes postos no canteiro para utilização.
Somente Laboratórios Tecnológicos plenamente capacitados deverão proceder aos ensaios e testes previstos nes
tas especificações ou requeridos pela Fiscalização quando esta julgar necessário e conveniente.
Serão exigidas, na execução dos serviços, assim como na aquisição dos materiais, as normas aprovadas ou reco
mendadas e as especificações ou métodos de ensaio, de acordo com os padrões da ABNT (Associação Brasileir
a de Normas Técnicas).
A construção deverá ser executada rigorosamente de acordo com os Projetos Executivos, a desenvolver, devend
o ser obedecidas todas as exigências do Código Sanitário do Estado de São Paulo -

Decreto 12.342/78, e ainda considerar que obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários p
ara garantir a segurança e higiene dos operários.
Quaisquer divergências entre as especificações e os projetos, prevalecerão as primeiras.
A placa da obra, a ser fixada em local frontal à obra e em posição de destaque. Esta placa nunca poderá ser men
or que a maior placa afixada.
Serão fornecidos todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a garantir o bom desempenho da obr
a.
A obra será mantida permanentemente limpa.
Estará disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos (inclusive complementares), orç
amento, cronograma, memorial, diário de obra, alvará de construção, ART e documentação do Programa de Qu
alidade.
III – CONSTRUÇÃO DE CRAS
III.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES
A- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
Placa de identificação para obra
1) Será medido por área de placa executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-deobra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas
do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa
em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensa
do de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título d
a obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo
e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou
"Qualea spp" (conhecida como Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos fornecedores.
B- CANTEIRO DE OBRA
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuve
iro - área mínima de 13,80 m²
1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na obra (un x mês).
2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a remoção c
ompleta de container módulo para sanitário, com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios individuais ou 1 coletivo tipo c
alha, 2 mictórios individuais ou 1 coletivo tipo calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante
, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m².
Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²
1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na obra (un x mês).
2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a remoção c
ompleta de container módulo para depósito, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m².

III.2 – FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA
A- LOCAÇÃO DE OBRA
Locação de obra de edificação
1) Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentandose 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-deobra necessária para execução de locação de obra compreendendo locação de estacas, eixos principais, paredes,
etc; com pontaletes de 3" x 3" e tábuas de 1" x 12"; ambos em madeira "Erisma uncinatum" (conhecido como Q
uarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará).
B- FUNDAÇÃO
Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t
1) Será medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca até um diâmetro
acima da cota de arrasamento (m).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra especializada e equipamentos necessários para a e
xecução da estaca escavada mecanicamente, com diâmetro de perfuração de 25 cm para cargas até 20 toneladas,
compreendendo os serviços: escavação mecânica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota fina
l prevista em projeto; apiloamento do fundo da perfuração com soquete de concreto; lançamento de concreto até
a cota de arrasamento acrescida do valor de um diâmetro (25 cm); vibração por meio de vibrador de imersão no
s 2 metros superiores; execução e colocação de armadura de ligação, constituída por quatro barras com 10 mm d
e diâmetro e 2 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aço CA50, estribos em aço CA60. Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20 MPa; aço C
A-50 e CA60 para a execução da armadura de ligação, inclusive materiais acessórios como arame e a mão de obra adiciona
l para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeça da estaca. Não remunera a r
emoção do material escavado proveniente da perfuração até o bota-fora e a armação com função estrutural.
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
1) Será medido pelo volume escavado, considerandose um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-deobra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundid
ade.
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qual
quer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Forma em madeira comum para fundação
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de
interseção até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma,
incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

Lastro de pedra britada
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para
o apiloamento do terreno e execução do lastro.
Concreto usinado, fck = 25 MPa
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos ele
mentos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de
25 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos ele
mentos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à
obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.
C- INFRAESTRUTURA
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qual
quer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qual
quer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Concreto usinado, fck = 25 MPa
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos ele
mentos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25 M
Pa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
Forma em madeira comum para fundação
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interse
ção até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, incluind
o escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos ele
mentos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra,
lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.
Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum
1) Será medido por volume real, considerando como altura a distância entre o respaldo superior da viga baldram
e e a cota do piso acabado (m³).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de
obra necessária para execução de alvenaria de embasamento, confeccionada em tijolo de barro maciço comum d
e 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação
1) Será medido por área de impermeabilização executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica, compreendendo:
a) Argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e cimentos aditivados, com as
características técnicas,
- Bi-componente: componente A (resina) à base de polímeros acrílicos, componente B (pó cinza) à base de
cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais
preparados na proporção recomendada pelo fabricante, atóxico, inodoro, que não altera a potabilidade da
água; referência comercial Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus 1000 ou Viaplus TOP da Viapol ou
equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima
descritas;
- Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, inclusive limpeza da
superfície.
III.3 – SUPERESTRUTURA
Concreto usinado, fck = 25 MPa
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos ele
mentos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25 M
Pa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos ele
mentos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra,
lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.
Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando áreas de interseção
até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para execução e instalação de formas em chapas
compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo cimbramento tubular metálico de até 3
m de altura; desmoldante, desforma e descimbramento.
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qual
quer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qual
quer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Laje préfabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa
1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vigota préfabricada de concreto treliçado com EPS; altura de 8 cm; concreto com fck a 25 MPa, para o capeamento, confo
rme NBR 6118; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: estocagem das vi
gotas e lajotas treliçadas; montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas treliçadas; a execução do cape
amento com 4 cm de altura, resultando laje treliçada com altura total de 12 cm; a execução e instalação da arma
dura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a r
etirada do mesmo. Não remunera o aço para armadura de distribuição.
III.4 – PAREDES E PAINÉIS
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-deobra necessária para a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico
vazado para vedação de 9 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norm
as técnicas: NBR 15270-1.
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
1) Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m³).
2) O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aço CA50 e arame recozido para armação; tábua de Quarubarana (´´Erisma uncinatum´´), conhecida também como Ced
rinho para as formas. Remunera também materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução das vergas, contravergas ou pilaretes.
III.5 – REVESTIMENTO DE TETO E PAREDE
Chapisco
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
Emboço comum
1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando
espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-deobra necessária para a execução do emboço comum sarrafeado.
Reboco
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando e
spaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-deobra necessária para a execução do reboco.
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com arg
amassa industrializada
1) Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica esmaltada, descontandose toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qual
idade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes, formato 20x20 cm, es
tilo monocolor, com as seguintes características: a) Referência comercial: Eliane ou equivalente; b) Absorção de
água: Abs > 10%, grupo BIII classificação Porosos (alta absorção, resistência mecânica baixa); c) Resistência q
uímica: mínima classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); d) Resistência ao man
chamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível com produto de limpeza forte); e) Resistente ao
choque térmico; f) Antiderrapante: não Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada
tipo ACI, rejunte flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e prepa
ro da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das pe
ças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta médi
a de 3 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817
, NBR 13818 e NBR 14081-1.
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido
1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do revestimento de p
eitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa colante i
ndustrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou
branco Dallas. Não remunera o preparo prévio da superfície. Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm 1)
Será medido por unidade de cantoneira instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de cantoneira em PV
C dimensões (40 x 40 x 2,8) mm 90º; referência comercial TEC 029 da Tecnoperfil ou equivalente, colada; cola à base de neoprene com alto teor
de sólidos, referência comercial Gomaplac ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para
a instalação da cantoneira por meio de colagem.
III.6 – COBERTURA
Estrutura pontaletada para telhas onduladas
1) Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).
2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência "Goupia glabra" (conhecida como Cupi
úba), ou "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como C
ambará), ou "Manilkara spp" (conhecida também como Maçaranduba), ou outra madeira equivalente classificad
a conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190, livre de esmagamentos, ise
nta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desb
itolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutu
ra abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento g
alvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão-deobra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa pontaletada, para cobertura de telhas ondula
das em cimento reforçado com fio sintético, plástico, ou alumínio, constituída por: peças em madeira dispostas v
erticalmente, constituindo pilares apoiados sobre laje, contraventados com mãosfrancesas e / ou diagonais e trama com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto aprovado pela Co
ntratante e/ou Fiscalização e determinações na NBR 7190.

Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de
cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; b) Quando inclinado a pa
rtir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical,
com os acréscimos: - 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. c) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cob
ertura.
2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético (CRFS), em perf
il ondulado com 8 mm de espessura, em qualquer comprimento; referência comercial fabricação Brasilit ou equi
valente; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de
obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m
1) Será medido por comprimento instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de
50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.
III.7 – ESQUADRIAS DE MADEIRA
Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarnições em madei
ra para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e
fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces.
III.8 – ESQUADRIAS METÁLICAS
Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial
1) Será medido pela área da porta instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de porta de ferro de abrir, linha comercial, constituída por uma ou duas folh
as, tipo veneziana, confeccionadas em perfis de chapa dobrada de ferro; batentes em perfil de chapa dobrada em
ferro; conjunto completo de ferragens, dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos. Remunera també
m fornecimento cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação. Não remunera
arremates de acabamento.
Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial
1) Será medido por área de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho maximar completo, linha comercial, em perfis de alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a
mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.
Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial
1) Será medido por área de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho tipo veneziana completo, linha comercial, em perfis de
alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a
instalação completa do caixilho.
Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado
1) Será medido pela área do alçapão instalado (m²).

2) O item remunera o fornecimento de alçapão constituído por: tampa em chapa de aço nº 14 (MSG), galvanizad
o, com dobradura tipo diamante; requadro em cantoneira de aço galvanizado de 1" x 1" x 1/8"; suporte externo e
m cantoneira de aço galvanizado de 1" x 1" x 1/4"; dobradiças em perfis chatos de 1" x 1/4", com rebite de aço,
diâmetro de 6 mm (1/4"), gancho portacadeado em aço galvanizado, com diâmetro de 9 mm (3/8"); cadeados em latão maciço com ganchos em aço te
mperado de 35 mm, materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a instalação completa da tampa. O item remunera também o fornecimento de materiais e m
ão-deobra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos ele
mentos que compõem o portão, conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink fabrica
ção Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. Não remunera arremates de acabamento.
III.9 – FERRAGENS E ELEMENTOS METÁLICOS
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 m
m
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo
de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 1,5 mm, comprimento de 4
00 mm, com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafus
os para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessórios e a mã
o de obra necessária para a instalação completa da barra atendendo às exigências da norma NBR 9050.
Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamen
to com pintura epóxi
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de barra de proteção para lavatório, tipo "U" de 53 x 51 cm ou 54 x 40 cm, p
ara pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio com diâmetro de 32 mm, com resistência mínima ao
esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges em chapa de alumínio nas extremidades para fixação, acabame
nto em pintura a pó epóxi, de acordo com a norma NBR 11003; acessórios e a mão de obra necessária para a ins
talação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050.
III.10 – VIDROS
Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio
1) Será medido pela área de espelho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho comum com 3 mm de espessura; requad
ro em perfil de alumínio, com acabamento anodizado natural, ou fosco; fundo em compensado de Pinus ("Pinus
Elliotti" ou "Pinus Taeda"), com espessura de 3 mm; parafusos galvanizados; materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a instalação do espelho.
Vidro temperado incolor de 10 mm
1) Será medido pela área de vidro instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessórios e a mão deobra necessária para a instalação do vidro.
Dobradiça inferior para porta de vidro temperado
1) Será medido por unidade de dobradiça instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da dobradiça inferior para porta de vidro temperado; referência comercial S
M 1010 linha Glas da Dorma ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão
de obra necessária para a instalação da dobradiça.

Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria
1) Será medido por unidade de suporte instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de suporte duplo para fixação de vidro temperado em alvenaria; referência c
omercial SM 1092 linha Glas da Dorma ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessóri
os e a mão de obra necessária para a instalação do suporte.
Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado
1) Será medido por unidade de contra fechadura instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de contra fechadura de centro, como complemento de fechadura de centro (
SM 1050) para portas duplas em vidro temperado; referência comercial SM 1051 / S1051E1 linha Glas fabricaç
ão Dorma ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e mão de obra necessária p
ara a instalação da contra fechadura. Não remunera o fornecimento da fechadura de centro.
Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado
1) Será medido por unidade de fechadura instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de fechadura de centro, com cilindro, para portas simples ou duplas em vidr
o temperado; referência comercial SM 1050E linha Glas fabricação Dorma ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e mão
de obra necessária para a instalação da fechadura. Não remunera o fornecimento de contra fechadura de centro
ou espelho de fechadura.
Trinco de piso para porta em vidro temperado
1) Será medido por unidade de trinco de piso instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de trinco de pis
o, para porta de vidro temperado; referência comercial SM 1060 linha Glas da Dorma, ou equivalente. Remuner
a também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do trinco. Não re
munera o fornecimento do espelho para trinco de piso.
Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm
1) Será medido por unidade de puxador duplo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de puxador duplo em aço inoxidável escovado; referência comercial Manet
350 mm da Dorma ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a ins
talação.
Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg
1) Será medido por unidade de mola instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de mola hidráulica de piso para portas, com as características: uso universal
para portas de batente, estreitas ou largas, portas vai-evem, com peso até 120 kg e largura até 1100 mm; eixos intercambiáveis com os modelos MP 4000 e MP 2000;
duas válvulas de regulagem de velocidade, uma interna de segurança diminuindo o risco de quebra da porta, e o
utra controladora do amortecimento mecânico da abertura da porta; potência progressiva ajustável; acabamento
em aço inoxidável, ou latão polido; referência comercial mola hidráulica para piso BTS 75 V, fabricação Dorma
ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa d
a mola em portas.
III.11 – PISOS
Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado não estrutural, com teor mínimo de 200 kg
de cimento por m³ de concreto.

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra,
lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quand
o necessário.
Piso em granilite moldado no local
1) Será medido pela área de piso em granilite executado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e aplicação de granilite "in loco" com espessura mínima de 8 mm, em várias
cores, com acabamento polido, mão de obra e material adicionais necessários à execução do serviço em pisos; n
ão remunera a regularização e o preparo prévio da superfície.
Soleira em granilite moldado no local
1) Será medido pelo comprimento de soleira revestida com granilite (m).
2) O item remunera o fornecimento e aplicação de granilite "in loco" com espessura mínima de 8 mm, em várias
cores, com acabamento polido, mão de obra e material adicionais necessários à execução do serviço em soleiras
; não remunera a regularização e o preparo prévio da superfície.
Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm
1) Será medido pelo comprimento de rodapé executado (m).
2) O item remunera o fornecimento e aplicação de granilite "in loco" com espessura mínima de 8 mm, em várias
cores, com acabamento polido, mão de obra e material adicionais necessários à execução do rodapé com até 10,
0 cm de altura; não remunera a regularização e o preparo prévio da superfície.
III.12 – PINTURA
Massa corrida a base de PVA
1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção de pequenos
defeitos; referência comercial massa corrida fabricação Suvinil, ou massa corrida fabricação Coral, ou massa cor
rida Metalatex fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de
obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades
e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em ca
madas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção d
o pó da superfície emassada.
Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo
1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).
2) O item remunera o fornecimento de selador para textura acrílica; revestimento texturizado 100% acrílico, cor
branca, sem agregados minerais, para uso interno ou externo, referência Texturatto Liso ou Texturatto Clássico
da Suvinil, ou equivalente; materiais acessórios; e a mão-deobra necessária para os serviços de: limpeza, lixamento e remoção do pó; aplicação do revestimento texturizado
acrílico, em uma demão, sem diluição do produto, conforme recomendações do fabricante. Não remunera a tinta
de acabamento, que pode ser textura gel envelhecedor ou tinta acrílica, conforme norma NBR 11702.
Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se con
siderando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espa
letas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de emulsão acrílica mo
dificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma NBR 11702, acaba
mento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referência comercial Coralmur fabricação Cor
al ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviço
s de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabri
cante; aplicação da tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre super
fície revestida com massa.
Verniz em superfície de madeira
1) Será medido por área (m²): a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (
três). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois); b) Em janelas e portas com bat
entes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); c) Em c
ercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.
2) O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios sol
ares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702. Referência verniz Rexpar Marítimo da
Sherwin Williams, ou Suvinil, verniz Copal da Glasurit, ou Sparlack, Copal da Akzo / Ypiranga, ou Verniz Cop
al / Eucaverniz da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do f
abricante; aplicação do verniz, em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme
especificações do fabricante.
III.13 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro e
xterno de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4´´, cor amarela, re
ferência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando
embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de ara
me galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
Caixa em PVC de 4´ x 2´
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, antichama, na cor amarela,
com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho; referência comercial Tigreflex da Ti
gre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.
Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada octogonal de 3"x 3", em chapa de aço nº 18,
esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos eletrodutos e orelhas para fixação de es
pelho.
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referênci
a comercial: 054344 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa

1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, haste,
contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054344 da
Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
Interruptor com 1 tecla simples e placa
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente
, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspond
ente.
Interruptor com 1 tecla paralelo e placa
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir, com uma tecla paralelo
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.
Interruptor com 2 teclas simples e placa
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com duas teclas
fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também
o espelho correspondente.
Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir, com duas teclas, uma simples e
uma paralelo, fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso;
remunera também o espelho correspondente.
Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo
1) Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 1 (um) interruptor simples e 1 (uma)
tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em
liga de cobre. Referência comercial: 054346 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpad
as de 11 W
1) Será medido por unidade de bloco autônomo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência, bateria com a
utonomia mínima de 1 hora, equipado com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 11 W; referência comerci
al LANE 11 x 2 Unitron, ou F2 x 11 W Gevi Gamma ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e
mão de obra necessária para a instalação do bloco autônomo.
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 13
63 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de luminária led quadrada de sobrepor, com drive, composta por módulos le
d IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1363 até 1800 lm, vida útil de no mínimo 50.000
h, potência de 15 a 24 W, driver para tensão 220 V ou multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 94 lm / W
, corpo em chapa de aço tratada, com pintura eletrostática na cor branca, difusor translúcido; referência comerci
al ref. 400-24/1 LED da ARM, EF75-

S2000840, difusor leitoso da Lumicenter, PL 289/LED18W TL da Prolumi ou equivalente. Remunera também
materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária.
Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de luminária blindada, tipo arandela, com
suporte articulado, resistente ao tempo, constituída por: corpo e grade de proteção, em alumínio fundido,
com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor cinza; globo em vidro rosqueado ao corpo; entradas
de 3/4" BSP (gás), com vedação em borracha, resistente ao tempo e ao calor; soquetes de porcelana E-27,
para lâmpadas LED de 13,5W (equivalente a incandescente de 100W); referência comercial Tramontina
ou equivalente. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplás
tico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera tam
bém materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 2471.
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole,
encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com
termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão
de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplás
tico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera tam
bém materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 2471.
Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos
1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (interruptor de corrente
de fuga) de 25A x 30 mA, com 2 pólos, referência V / 304-022031 da GE, ou 5 SM1312-0 da Siemens,
ou equivalente.
Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, c
urva de ensaio 10/350µs - classe 1
1) Será medido por unidade de dispositivo de proteção contra surto instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de supressor de surto para proteção de entrada elétrica
ou painel de distribuição contra surtos e transientes de sobretensão em rede de corrente alternada, ou contínua, c
om as características: Classe 1, 1 polo, monobloco, tensão de suportabilidade menor ou igual a 4 kV, Fase+Neut
ro, Fase+Terra ou Fase+PEN, Un até 240V/415V, aterramento TN-C, TNS, TT e IT, curva de ensaio 10/350µs; Iimp: 60 kA; referência comercial SCL da Clamper, 810399SG da Embra
stec ou equivalente.
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, pa
drão "bolton", unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 30 A e tensão de 127 / 220 V, conforme selo de conf
ormidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalent
e; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de
parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte.
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A sem componentes
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de aço tratada com
pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 24 DIN / 18 BOLTON e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espe
lho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do esp
elho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a instalação completa do quadro, modelo QDETG-UII Universal, referência 904502 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de
barramento com acessórios.
Isolador em epóxi de 1 kV para barramento
1) Será medido por unidade de isolador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de isolador tipo paralelo em resina epóxi com carga mineral, pa
ra barramento com tensão nominal de 1 kV, com rosca de 3/8´´; inclusive parafuso em latão com cabeça sextava
da e rosca mecânica de 3/8´´ x 50 mm.
Barra de neutro e/ou terra
1) Será medido por unidade de barra de neutro e/ ou terra instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de barra de neutro e/ou terra com parafusos isolantes e capacida
de de 4 até 12 fios.
Barramento de cobre nu
1) Será medido pelo peso nominal das barras nas bitolas constantes no projeto de elétrica (kg).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de barramento em lâmina chata de cobre eletrolítico n
u, nas várias bitolas de acordo com a corrente nominal especificada em projeto.
Suporte para 1 isolador de baixa tensão
1) Será medido por unidade de suporte (braquet) instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de suporte (braquet), armação secundária, para 1 isolador, de baixa tensão e
a mão-de-obra necessária para a instalação da armação secundária.
Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm
1) Será medido por unidade de isolador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de isolador tipo roldana em porcelana para baixa tensão, de 76 x 79 mm, pa
drão Eletropaulo, inclusive armação secundária de sustentação tipo estribo pesado, e a mão de obra necessária p
ara a instalação do isolador.
Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de caixa de medição polifásica tipo ´´E´´ de 560 x 350 x 210 mm, padrão co
ncessionárias, referência: BN, Olipe ou equivalente, remunera também, materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a instalação da caixa.

Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m
1) Será medido por unidade de poste instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com seção circular, com carga nominal de 200
kg e comprimento de 7,00 m; cimento, areia, pedra britada, equipamentos e a mão-deobra necessária para a instalação completa do poste.
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
O conjunto de proteção contra descargas atmosféricas contempla a instalação do sistema de pára-raios bem
como os materiais aplicados na execução das instalações, e foi projetado atendendo os critérios da Norma
ABNT NBR 5419/2005 – Proteção de Edificações Contra Descarga Elétrica Atmosférica.
O subsistema de captação será constituído de barra condutora chata de alumínio de 7/8” x 1/8” e por captor
Franklin, tipo 4 pontas, altura média de 3000 mm, conforme o fabricante, com duas descidas, em latão trefilado
com acabamento cromado, O subsistema de descidas será constituído de barra condutora chata de alumínio de
7/8” x 1/8.
O subsistema de de aterramento será constituído de cordoalha de cobre nu, tempera mole, encordoamento
Classe 2 conforme ABNT NBR 5349, última versão, de 50 mm² (a cordoalha deve apresentar 7 fios de cobre).
Os eletrodos de aterramento serão fabricados em núcleo de aço SAE1020/20, revestidos com camada de cobre
eletrolítico com espessura mínima de 254 microns, com comprimento de 3000 mm para eletrodo de
aterramento. Estes serão inseridos em caixas de inspeção cilíndrica, em PVC rígido, diâmetro de 300 mm e
altura de 250 mm, e tampa em aço galvanizado por imersão a quente, conforme ABNT NBR 6323/2007, última
versão.
Todas as peças e acessórios de origem ferrosa, usadas nas instalações do Sistema de Proteção Contra Descargas
Atmosféricas, deverão ser galvanizadas a por imersão quente, conforme ABNT NBR 6323/2007, última versão;
ou banhadas com espessura mínima de 254 microns de cobre, não sendo permitida a utilização de componentes
ou acessórios com galvanização eletrolítica.
As conexões entre cabos e hastes deverão ser do tipo solda exotérmica, as conexões entre cabos e barras terem
conectores de latão com elemento bimetálico no caso de conexões de materiais diferentes.
Todos os equipamentos elétricos, condutos, equipamentos mecânicos e estruturas metálicas, serão interligados à
malha de terra.
A resistência de aterramento do sistema de pára-raios não poderá ser superior a 10 ohms, como determinam a
Norma da ABNT, devendo ser estudado os meios para atingir este objetivo, sempre que tal condição não seja
obtida e os serviços necessários somente deverão ser executados com prévia aprovação da Fiscalização.
III.14 – AUTOMAÇÃO (LÓGICA-TELEFONI-AL. INCÊNDIO
Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo reforçado, diâme
tro externo de 32 mm, diâmetro interno de 25,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 1´´, cor cinza, re
ferência Tigreflex reforçado, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, quand
o embutidas em lajes, ou em paredes em geral, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais ace
ssórios e a mãodeobra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos e a instalação de arame galvani
zado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. Não remunera os serviços de escavação e rea
terro quando enterradas.
Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6, referência 23400174
Sohoplus da Furukawa ou equivalente desde que o fabricante apresente certificado ISO 9001 / 2000; deverá ser

constituído por: condutores de cobre sólido, capa externa em PVC não propagante a chama, identificação nas ve
ias brancas dos pares, marcação na capa externa sequencial do comprimento em metros; deverá ser fornecido e
m caixas tipo FAST BOX e deverá possuir Certificação UL e de acordo com a ANSI / EIA / TIA-568-B.21 para Categoria 6; remunera também o fornecimento de mão de obra e ferramentas necessárias para o lançamen
to dos cabos.
Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos
1) Será medido por comprimento de fio instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de fio telefônico, tipo FI60 de acordo com especificação TELEBRÁS, com 1 par de 0,60 mm, em cobre eletrolítico estanhado, isolação e
m cloreto de polivinila PVC na cor cinza, para ligação de aparelhos telefônicos à rede interna.
Tomada RJ 11 para telefone, sem placa
1) Será medido por unidade de tomada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para telefone, tipo RJ11 fêmea, referência 099 96 da
Pial, ou equivalente; não remunera o espelho correspondente.
Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa
1) Será medido por unidade de tomada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para rede de dados, tipo RJ 45, com placa; referência
comercial Belize fabricação Alumbra ou equivalente.
Caixa em PVC de 4´ x 4´
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 4", em PVC rígido, antichama, na cor amarela,
com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, referência Tigreflex da Tigre, 57500
/071 da Tramontina ou equivalente.
Placa de 4´ x 4´
1) Será medido por unidade de placa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa, com ou sem furo central independente do formato, em
poliestireno de 4" x 4", termoplástico de alto impacto; referência comercial: modelo Silentoque fabricação Pial,
ou equivalente.
Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS
1) Será medido por unidade de suporte instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação em poste de suporte para isolador roldana tipo DM, conforme e
specificação TELEBRÁS.
Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm
1) Será medido por unidade de isolador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação em poste de isolador roldana em porcelana, de 72 x 72 mm.
Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável
1) Será medido por unidade de fita instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de fita para poste tubular em aço inoxidável, dimensões 0,50 m
de comprimento e 19 mm de largura, inclusive fecho em aço inoxidável.
Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do quadro de embutir padrão Telebrás em chapa, nas medidas externas 200
x 200 x 120 mm, com fundo de madeira, sem componentes, referência Olipê, Lintermani ou equivalente. Remun
era também materiais acessórios para a fixação e a mão-deobra necessária para a instalação completa do quadro.
III.15 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros
1) Será medido por unidade de bacia instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, linha tradicional, com altura especia
l, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, com as características: funcioname
nto do sifonamento com volume de descarga reduzido 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtivi
dade do Habitat (PBQP-H); referência comercial linha Vogue Conforto P510 fabricação Deca ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os r
equisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção d
e esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, res
pingos de água e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de
4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; mat
eriais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. Norma técnica
: NBR 9050.
Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça com as características: funcionamento do sifona
mento com volume de descarga reduzido 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produti
vidade do Habitat (PBQPH), referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, fabricaç
ão Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou equivalente
de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de á
gua consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia compos
ta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólid
os. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, par
afusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.
Tampa de plástico para bacia sanitária
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa plástica, para bacia sanitária sifonada.
Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor
1) Será medido por unidade de dispenser instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS na cor branca co
m visor em policarbonato, para rolão de 300 e/ou 600 m; referência comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente.
Incluso também material de fixação.
Tanque de louça com coluna de 30 litros
1) Será medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de tanque de louça com coluna, com capacidade para 30 litros; referência co
mercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente. Remunera também materiais para fixação; materiais acessórios e a
mão de obra necessária para sua instalação.
Lavatório em louça com coluna suspensa
1) Será medido por unidade de lavatório instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna suspensa, referência L18 CS 1G, linha Vill
age, fabricação Deca ou equivalente; materiais para fixação; materiais acessórios e a mãode obra necessária para sua instalação.
Dispenser toalheiro em ABS, para folhas
1) Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação do portapapel de parede (dispenser toalheiro) em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou
três dobras. Remunera também material acessórios e mão de obra para a fixação do dispenser.
Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml
1) Será medido por unidade de saboneteira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de saboneteira tipo dispenser, constituída por reservatório em pl
ástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; referência comercial SG 4000 fabricação Columbus o
u equivalente; incluso também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da saboneteira. N
ão remunera o fornecimento do refil.
Torneira de mesa com bica móvel e alavanca
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, com acionamento por meio de alavanca, ac
abamento cromado, diâmetro nominal de 1/2"; referência comercial 21.031 / 21.060 da Prolux, 2195 / 2169 da
Hidrofix, 1014 da TFC ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessários para i
nstalação e ligação à rede de água.
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador, para instalação
na bancada da pia, em latão fundido cromado de 1/2"; referência comercial Torneira de Mesa da linha Delicatta,
fabricação Docol ou equivalente; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de águ
a.
Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de parede com 15 cm, sem rosca, para uso geral, em
ABS sem acabamento, com volante, modelos para tubulações de 3/4" ou de 1/2", ou modelo para tubulação de 3
/4", com luva de redução para 1/2", conforme orientação do fabricante; referência comercial Torneira Para Tanq
ue, fabricação Herc, ou Torneira para Tanque linha By Color, fabricação da Ellen ou equivalente; inclusive mate
riais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.
Engate flexível metálico DN= 1/2´
1) Será medido por unidade de engate flexível instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de engate flexível metálico com diâmetro nominal de 1/2", comprimento var
iável de 30 ou 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do engate flexível em ap
arelhos sanitários.

Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´
1) Será medido por unidade de sifão com tubo de ligação instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, de 1´´x 1 1/2´´ com tubo de ligação ajustável; m
ateriais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto.
Válvula de metal cromado de 1´
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1´´; inclusive materiais acessó
rios necessários para a instalação. Referência comercial: VVL216 da Esteves; 1602C da Deca ou equivalente
Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm
1) Será medido por unidade de cuba instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha comercial sem pertences, de 400 x 340 x
140 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessórios necessári
os para a instalação em bancadas.
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido
1) Será medido pela área de tampo instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo e/ou banca
da em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e rejunta
mento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido nas cor
es: Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba.
Ducha higiênica cromada
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação da ducha higiênica manual cromada; referência comercial linh
a Activa 1984 C40 fabricação Deca ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra neces
sários para a instalação e ligação à rede de água.
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado prépintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de purificador de pressão elétrico com capacidade de 2 litros / h
ora refrigerados, constituído por: gabinete simples tipo coluna, em chapa eletrozincado e tampo em aço inoxidáv
el 304; duas torneiras em latão cromado, sendo uma de jato regulável com guarda protetora para boca e outra em
haste para copo; reservatório interno em aço inoxidável; filtro interno composto de carvão ativado e vela sinteri
zada; serpentina externa; termostato para controle de temperatura; compressor silencioso; protetor térmico para
o caso de superaquecimento do sistema; voltagem de 110 V ou 220 V; referência comercial Puripress 40 fabrica
ção IBBL, BRX40 fabricação Begel ou equivalente. Remunera também materiais e acessórios necessários para s
ua instalação e ligação às redes de energia elétrica, água e esgoto.
Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm
1) Será medido por área de placa instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de divisória revestida ou maciça, confeccionada em placas
de granilite polido e encerado ou preparado para receber pintura, com espessura de 3 cm, nas dimensões
indicadas em projeto. Remunera também materiais acessórios: areia, cimento, cimento branco, cola à base
de resina epóxi e eventuais peças e arremates metálicos. Não remunera ferragem de vão de porta.
Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca
1) Será medido pela área da porta instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes, em alumínio com pintura

eletrostática a pó na cor branca, completa, linha comercial; referência comercial fabricação Sasazaki, Ebel,
Brimak ou equivalente. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais acessórios e a mão de obra
necessária para a instalação completa da porta.
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e s
ubramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de tubulação executada; b) Nas tubulações
de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para
cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom co
m juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4"), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverã
o estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexõe
s de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, r
egistros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais p
erdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para
tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial
1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento
cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4´´, inclusive materiais acessórios e de
vedação.
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´
1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passa
gem plena, acionamento com alavanca, diâmetro nominal de 3/4", acabamento bruto; inclusive materiais acessór
ios e de vedação.
Torneira de boia, DN= 3/4´
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de boia, com diâmetro nominal de 3/4", inclusive
material de vedação.
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros
1) Será medido por unidade de reservatório instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 2.000 litros, referencia Fortlev, Tigre ou
equivalente, destinado ao armazenamento de água, constituído por: corpo cônico em polietileno, acabamento int
erno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos, tampa superior de encaixar com sistema de t
ravamento da tampa para inspeção, furações para entrada, saída e ladrão e a mão de obra necessária para o trans
porte interno, assentamento e instalação completa do reservatório.
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive
conexões
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de captação secundária do sistema predial de esgoto, considerar o comprimento total da
tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido
branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN = 40 mm, inclusive conexões. Nos tubos

deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:
a) Solução limpadora, pasta lubrificante e adesivo plástico para juntas soldáveis ou elástica, materiais
acessórios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas
com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para
tubulações aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexões
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões.
Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;
remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de
corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas
com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para
tubulações aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100
mm, inclusive conexões
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões.
Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;
remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de
corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas
com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para
tubulações aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm
1) Será medido por unidade executada (un).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para execução de caixa de
gordura constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; base e tampa em
concreto armado; regularização da base com argamassa de cimento e areia, traço 1:3; tubo de concreto
meia seção; escavação, reaterro e apiloamento do terreno.
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 100 x 50 mm, inclu
sive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto.

Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg
1) Será medido por unidade de abrigo executado (un).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do abrigo,
constituído por: alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com chapisco emboço, reboco e pintura caiação;
base em concreto simples com acabamento em cimentado poroso; laje de cobertura em concreto armado; porta
em chapa de ferro com veneziana tipo "Espinha de Peixe" completa, ferragens, inclusive cadeado, com
acabamentos em pintura a óleo sobre base antioxidante; remunera também o fornecimento e instalação de
válvula e mangueira para gás domiciliar de 3/8", bico escalonado em latão de 3/8", dois bujões com carga de 13
Kg, acessórios; os serviços de limpeza, escavação, reaterro e apiloamento do terreno.
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de cobre, diâmetro nominal de 22 mm (3/4"), classe A;
inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos e recobrimento com argamassa à ba
se de isolante térmico, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade
média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparen
te.
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´
1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passa
gem plena, acionamento com alavanca, diâmetro nominal de 3/4", acabamento bruto; inclusive materiais acessór
ios e de vedação.
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN até 1´
1) Será medido por comprimento de tubulação com proteção anticorrosiva executada (m).
2) O item remunera o fornecimento de tinta à base de resinas epóxipoliamida, combinada com alcatrão de hulha, base solvente, na cor preta, resistente à corrosão, com resistência
química, corrosiva e abrasiva, referência Denvercoat Epoxi Alcatrão, da Denver, ou Compound Coal Tar Epóxi
da Otto Baumgart, ou Duropoxy Alcatrão da Wolf Hacker, equivalente; primer epóxi cromato de zinco; materiai
s acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: limpeza, remoção de graxa, óleos, ou partí
culas soltas, em toda a superfície externa das tubulações, conforme recomendações do fabricante; aplicação do p
rimer, em uma demão; aplicação, em duas demãos, da resina epóxipoliamida com alcatrão, de acordo com as especificações do fabricante. Indicado como proteção anticorrosiva p
ara ramais sob a terra.
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical
ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentandose, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial;
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de enr
olar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio);
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça multip
licada por 5 (cinco);
d) Em tubulações, considerandose os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação: DIÂMETRO COEFICIENTE D
IÂMETRO COEFICIENTE
Até 2" 2,54 de 8" a 9" 1,69
De 2"a 3" 2,42 de 9"a 10" 1,57

De 3"a 4" 2,29 de 10"a 11" 1,45
De 4"a 5" 2,17 de 11"a 12" 1,33
De 5"a 6" 2,05 de 12"a 13" 1,21
De 6"a 7" 1,93 de 13"a 14" 1,10
De 7"a 8" 1,81 acima de 14" 1,00
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação correspon
dente, acrescida do respectivo coeficiente;
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação cor
respondente, acrescida.
2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semibrilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futur
a, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de li
mpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 de
mãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeir
a e alvenaria, conforme especificações do fabricante.
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inc
lusive conexões
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) Nas redes de captação dos sistemas de esgoto e
águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido, P x B com
virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão e
star gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calhacondutor para águas pluviais, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com p
rofundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações ap
arentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, in
clusive conexões
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de captação dos sistemas de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar
o comprimento total da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido, P x B com
virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão
estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calhacondutor para águas pluviais, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com p
rofundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações ap
arentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
Grelha hemisférica em ferro fundido de 4"
1) Será medido por unidade de grelha instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de grelha hemisférica em ferro fundido de 4´´, inclusive materia
is acessórios.
Grelha hemisférica em ferro fundido de 3"
1) Será medido por unidade de grelha instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de grelha hemisférica em ferro fundido de 3´´, inclusive materia
is acessórios.
Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros
1) Será medido por unidade de extintor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de água pressurizada, tipo portátil, capacida
de extintora equivalente = 2 A (mínimo), agente extintor = água, capacidade = 10 litros, destinado para a extinçã
o de incêndios de classe "A" (madeira e papel). Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fu
ndo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético verm
elho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguran
ça, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, com suporte
para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808.
Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg
1) Será medido por unidade de extintor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo portátil, capacidade
extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor = bicarbonato de sódio, capacidade = 4 kg, destinado pa
ra a extinção de incêndios de classe "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos. Cilindro fabricado
em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pinta
do com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga i
ntermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e
esguicho difusor indeformável. Com suporte para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 1635
7 e NBR 15808.
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme,
detecção e extinção de incêndio
1) Será medido por unidade de placa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalização (200x200x2mm), constituída por: chapa em PVC r
ígido, fotoluminescente (aluminato de estrôncio), com espessura mínima de 2 mm, fita dupla face para fixação p
aralela na superfície; texto em vinílico adesivo; referência comercial: E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa
, 17388 da TAG Sinalização ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais acessór
ios e mão de obra necessária para a fixação completa da placa, inclusive limpeza da superfície a ser aderida.
III.16 – MARQUISE FACHADA

Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm
1) Será medido pela área, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com policarbonato (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalação completa de cobertura plana,
constituído por: estrutura plana para fixação das chapas de policarbonato, em perfis de alumínio
procedência Alcoa ou Alcan, anodizado na cor natural tipo Olga Color ou Prodec; fechamento com chapas
de policarbonato alveolar translúcida, espessura de 10 mm, fixadas por meio de gaxetas; remunera
também o fornecimento de materiais acessórios como parafusos auto perfurantes e silicone selante contra
ar, água e agentes climáticos, de cura neutra, apropriado para materiais orgânicos, vidros, etc. Não
remunera o fornecimento e instalação da estrutura de sustentação.
Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF
1) Será medido pela área de superfície do revestimento de alumínio composto executado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de painel de alumínio composto (ACM) formado por duas
chapas de alumínio de 0,5 mm cada e um núcleo de polietileno, com 4 mm de espessura total da placa,
peso de 5,5 kg/m², pintura pelo processo "Coil Coating" em uma das faces a base de resina Fluoreto de

Polivinilideno (PVDF, ou Kynar 500®, ou equivalente) na cor branca, o material é fornecido com filme de
proteção de PVC, revestimento de uso externo, incluso também materiais acessórios como rebite,
parafusos alto-brocantes em aço inoxidável e fita dupla face para sua completa instalação; referência
comercial Alucomposto, Alubond ou equivalente. Remunera a estrutura para fixação da placa em alumínio
ou metalon, afastamento até 70 mm da superfície de fixação.
III.17 – LIMPEZA DE OBRA
Limpeza final da obra
1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).
2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-deobra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inc
lusive varreção, removendose materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.
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