MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
LOCAL: RUA JULIO MANSUETO CAVALIN, S/N°, JARDIM CRISTINA
MUNICÍPIO: BÁLSAMO/SP
ART/RRT: 28027230210738580
1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1 - O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes
mínimas e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas
para a execução das obras e serviços objeto desta, sendo o levantamento dos quantitativos e valores
correspondentes serão de responsabilidade da executora.
1.2 - As firmas proponentes deverão analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para melhor
analise.
1.3 - Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira qualidade e mão
de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT, aplicáveis, ou outras,
específicas para cada caso.
1.4 - As firmas proponentes deverão apresentar planilha orçamentárias, constando
quantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo e projetos complementares,
anexo, e no caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos junto ao corpo
técnico da Prefeitura Municipal de Bálsamo, devendo todas as dúvidas serem sanadas antes da
apresentação das propostas.
1.5 - A empreiteira contratada deverá fornecer ART/CREA-SP de execução do engenheiro
responsável envolvido na obra, após assinatura do contrato, com as especificações dos serviços
prestados conforme os termos e valor do contrato.
1.6 - A Prefeitura Municipal de Bálsamo fornecerá à empresa vencedora do certame o projeto
básico de "Arquitetura e detalhes necessários à implantação de qualquer equipamento", assim como a
orientação necessária para o bom desenvolvimento dos serviços.
1.7 - Todos os equipamentos de proteção individual serão de responsabilidades da empreiteira,
inclusive todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes, sinistros ou falta
grave, também a terceiros.
1.8 - A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou mandar refazer quaisquer serviços mal
executados ou em desacordo com as condições deste memorial, obrigando a empreiteira a iniciar o
cumprimento das exigências dentro do prazo determinado.

2 – CONSTRUÇÃO ESF
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-de-obra 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 compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas,
logomarcas, assinaturas e título da 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 chuveiro - 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 completa de container módulo para sanitário, com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios individuais
ou 1 coletivo tipo calha, 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 completa de container módulo para depósito, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80
m².
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 acrescentando-se 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-de-obra 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 Quarubarana 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 execução 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 final 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 nos 2 metros superiores; execução e
colocação de armadura de ligação, constituída por quatro barras com 10 mm de diâmetro e 2 m de
comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aço CA-50, estribos em aço CA-60.
Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20 MPa;
aço CA-50 e CA-60 para a execução da armadura de ligação, inclusive materiais acessórios como
arame e a mão de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o
preparo da cabeça da estaca. Não remunera a remoção 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, considerando-se 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-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª
e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.
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 CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 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 CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento,
transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no

item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
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 elementos 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 elementos 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 CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 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 CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento,
transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 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 elementos 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.
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.
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 elementos 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 baldrame 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 de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.
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 elementos 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 elementos 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 CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 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 CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento,
transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 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 pré-fabricada 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 pré-fabricada de concreto treliçado com EPS; altura de 8
cm; concreto com fck a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessórios e a
mão de obra necessária para a execução dos serviços: estocagem das vigotas e lajotas treliçadas;
montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas treliçadas; a execução do capeamento com 4
cm de altura, resultando laje treliçada com altura total de 12 cm; a execução e instalação da armadura
de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura
e a retirada do mesmo. Não remunera o aço para armadura de distribuição.
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-de-obra 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. Normas técnicas: NBR
15270-1.
Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm
1) Será medido por área de junta estrutural executada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de poliestireno expandido de alta densidade classe P-III, densidade
de 20 a 25 kg / m³, tipo isopor ou equivalente, na espessura de 2,0 cm; inclusive materiais acessórios e
a mão de obra necessária para a execução de juntas estruturais.
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 CA-50 e arame recozido para
armação; tábua de Quarubarana (´´Erisma uncinatum´´), conhecida também como Cedrinho para as
formas. Remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução das
vergas, contravergas ou pilaretes.
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-de-obra 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 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 e a mão-de-obra necessária para a execução
do reboco.
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado
com argamassa industrializada
1) Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica esmaltada, descontando-se 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 qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de

paredes, formato 20x20 cm, estilo 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 química: mínima classe B (média resistência
química a produtos domésticos e de piscinas); d) Resistência ao manchamento: 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 preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante
industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos
fabricantes e rejuntamento das placas com junta média 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 peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm;
assentamento com argamassa colante industrializada; 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 PVC 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.
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 Cupiúba), ou "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp"
(conhecida como Cambará), ou "Manilkara spp" (conhecida também como Maçaranduba), ou outra
madeira equivalente classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com
a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento,
sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que
comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, estribos,
braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo;
materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a confecção e montagem
de estrutura completa pontaletada, para cobertura de telhas onduladas em cimento reforçado com fio
sintético, plástico, ou alumínio, constituída por: peças em madeira dispostas verticalmente,
constituindo pilares apoiados sobre laje, contraventados com mãos-francesas e / ou diagonais e trama

com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto aprovado pela Contratante 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 partir 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 cobertura.
2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético
(CRFS), em perfil ondulado com 8 mm de espessura, em qualquer comprimento; referência comercial
fabricação Brasilit ou equivalente; 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.
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 madeira 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.
Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade
1) Será medido por unidade de placa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de placa de identificação para WC, confeccionada em alumínio,
com desenho universal de acessibilidade. Remunera também a mão de obra necessária, materiais e
acessórios para sua fixação.
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 folhas, 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 também 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 maxim-ar 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 fixo, tipo fachada
1) Será medido por área de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixilho em alumínio anodizado natural fixo, tipo
fachada, sob medida, perfis extrudados na liga 6060-T5 ou 6005A T5, ancoragem, luvas de
continuidade e dilatação da coluna, fechos duplos e perimetral, braços de articulação resistente a 100
kg, guarnições com cantos vulcanizados e com encaixe frontal, contramarco; cimento; areia; acessórios
e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho; referência comercial Linha Cittá da
Alcoa ou equivalente. Não remunera o fornecimento e instalação do vidro.
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),
galvanizado, com dobradura tipo diamante; requadro em cantoneira de aço galvanizado de 1" x 1" x
1/8"; suporte externo em 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 porta-cadeado em aço galvanizado,
com diâmetro de 9 mm (3/8"); cadeados em latão maciço com ganchos em aço temperado de 35 mm,
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da tampa. O item remunera
também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma demão de
galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o portão, conforme
recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z.
fabricação Quimatic ou equivalente. Não remunera arremates de acabamento.
9 – FERRAGENS E ELEMENTOS METÁLICOS
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha
1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta externa de 1 folha
composto por: 3 (três) dobradiças reforçadas em latão cromado; conjunto de fechadura de embutir
cromado com miolo cilíndrico, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos
retangulares, conjunto de fechadura de embutir cromada, um par de maçanetas retangulares tipo

alavanca e um par de espelhos retangulares; referência comercial 725.01 / 40 CR da Pado, 102526 /
40-Z da Arouca ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e mão de
obra necessária para a montagem e instalação completa da ferragem.
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´
x 400 mm
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 400 mm, com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges
nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento
escovado ou polido fosco; acessórios e a mão 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
acabamento 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, para 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, acabamento em pintura a pó epóxi, de acordo com a norma NBR 11003;
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da
norma NBR 9050.
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; requadro 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-de-obra necessária para a instalação do espelho.
Vidro temperado incolor de 8 mm
1) Será medido pela área de vidro instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios e a mãode obra necessária para a instalação do vidro.
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 de-obra 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 SM 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 comercial SM 1092 linha Glas da Dorma ou equivalente. Remunera também o fornecimento
de materiais acessórios 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 fabricação Dorma ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais
acessórios e mão de obra necessária para 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 vidro temperado; referência comercial SM 1050-E 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 piso, para porta de vidro temperado; referência comercial SM 1060 linha Glas da Dorma, ou
equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária
para a instalação do trinco. Não remunera 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 instalação.

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-e-vem, 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 outra
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 da mola em portas.
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, quando 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; não 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.
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 corrida 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 camadas finas com lixamentos intermediários,
conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do 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-de-obra 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 considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na
totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de emulsão
acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, conforme norma
NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referência
comercial Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de
obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e
aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos (2
ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície 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 batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da
peça multiplicada por 5 (cinco); c) Em cercas 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 solares, 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 Copal / Eucaverniz da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás;
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da
superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do verniz, em três demãos, sendo a
primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.
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 externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência
3/4´´, cor amarela, referência 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-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e
fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame 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 Tigre, 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 espelho.
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 correspondente.
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com
2 lâmpadas 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 autonomia mínima de 1 hora, equipado com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 11
W; referência comercial 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 blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de luminária blindada oval, para instalação
de sobrepor, ou como arandela, resistente ao tempo, gases, vapores não infláveis, ou atmosfera com
umidade, constituída por: corpo e grade de proteção, em alumínio fundido, com acabamento em
esmalte sintético; ligação por meio de entradas rosqueadas; refrator prismático em vidro alcalino
(vidro boro-silicato), fixado por meio de grade, com junta vedadora; soquetes para lâmpada compacta
com reator incorporado, conforme o fabricante; referência comercial IPT-26 da Wetzel ou equivalente.
Não remunera o fornecimento de lâmpada.
Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da lâmpada LED de 13,5 W, base E-27, bivolt, temperatura 3.000
a 6500 K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 lm, vida útil de 20.000 a 25.000 h; referência comercial
fabricação Philips ou equivalente (equivale a 100 W da incandescente). Remunera também materiais,
acessórios e a mão de obra para instalação da lâmpada.
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo
luminoso de 1363 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 led 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 comercial 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.
Cabo de cobre flexível de 16 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 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
termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até
750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
Norma técnica: NBR NM 247-1.
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
termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até
750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
Norma técnica: NBR NM 247-1.
Cabo de cobre flexível de 6 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 flexível de 25 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.
Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 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 80A x 30 mA, com 4 pólos, referência PBA 480/030 da GE, 5SM1-347-0 da
Siemens, ou equivalente.
Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp =
60 kA, curva 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, com as características: Classe 1, 1 polo, monobloco, tensão de suportabilidade
menor ou igual a 4 kV, Fase+Neutro, Fase+Terra ou Fase+PEN, Un até 240V/415V, aterramento TNC, TN-S, TT e IT, curva de ensaio 10/350µs; Iimp: 60 kA; referência comercial SCL da Clamper,
810399SG da Embrastec 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, padrão "bolt-on", unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 30 A e
tensão de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar /
Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; 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.
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção
termomagnética, padrão "bolt-on", bipolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 100 A e
tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial
Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; 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 BOLT-ON e barramento
bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho,
tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura ampliada na parte superior
do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-

obra necessária para a instalação completa do quadro, modelo QDETG-U-II 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, para barramento com tensão nominal de 1 kV, com rosca de 3/8´´; inclusive parafuso em latão
com cabeça sextavada 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
capacidade 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 nu, 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, padrão Eletropaulo, inclusive armação secundária de sustentação tipo estribo pesado, e a mão
de obra necessária para 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 concessionárias, referência: BN, Olipe ou equivalente, remunera também, materiais acessórios
e a mão-de-obra 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.
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, diâmetro externo de 32 mm, diâmetro interno de 25,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm,
referência 1´´, cor cinza, referência Tigreflex reforçado, fabricação da Tigre, ou equivalente, para
instalações elétricas e de telefonia, quando embutidas em lajes, ou em paredes em geral, ou enterradas;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução
dos serviços: abertura e fechamento de rasgos e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à
enfiação, inclusive nas tubulações secas. Não remunera os serviços de escavação e reaterro 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 veias brancas dos pares, marcação na capa externa sequencial
do comprimento em metros; deverá ser fornecido em caixas tipo FAST BOX e deverá possuir
Certificação UL e de acordo com a ANSI / EIA / TIA-568-B.2-1 para Categoria 6; remunera também o
fornecimento de mão de obra e ferramentas necessárias para o lançamento 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 FI-60 de acordo com
especificação TELEBRÁS, com 1 par de 0,60 mm, em cobre eletrolítico estanhado, isolação em
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 especificação 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. Remunera também materiais acessórios para a fixação e a mão-deobra necessária para
a instalação completa do quadro.
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 especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, com as
características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria
V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H); referência comercial linha Vogue Conforto P-510 fabricação Deca ou equivalente
de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados:
volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas,
remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico,
respingos 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; materiais 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 sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os
requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H),
referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa,
fabricação 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 água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional,
remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição
do fecho hídrico, respingos 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; materiais acessórios e a mão-de-obra 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 com 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 comercial 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 Village, 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 porta-papel 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 plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; referência comercial SG
4000 fabricação Columbus ou equivalente; incluso também materiais acessórios e mão de obra
necessária para a instalação da saboneteira. Não 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, acabamento 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 instalação 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 água.
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 Tanque, fabricação Herc, ou Torneira para Tanque linha By Color, fabricação
da Ellen ou equivalente; inclusive materiais 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 variável de 30 ou 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a
instalação do engate flexível em aparelhos 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; materiais 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 acessórios 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 necessários 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 bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários);
assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e
fixação; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba.

Cantoneira e perfis em ferro
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas das cantoneiras e / ou perfis especificadas em projeto
(kg).
2) O item remunera o fornecimento de cantoneiras e / ou perfis em ferro nas bitolas especificados em
projeto. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a colocação da
cantoneira.
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 linha Activa 1984 C40 fabricação Deca ou equivalente. Remunera também materiais
acessórios e mão de obra necessários para a instalação e ligação à rede de água.
Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada
1) Será medido por unidade de chuveiro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com potência de 6.500 W para
220 V, com resistência blindada; referência comercial Ducha 4 estações da Hydra ou equivalente.
Remunera também materiais de vedação necessário para sua instalação, ligação às redes elétrica e de
água.
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada 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 / hora refrigerados, constituído por: gabinete simples tipo coluna, em chapa eletrozincado e
tampo em aço inoxidável 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 sinterizada; 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 fabricação IBBL, BRX40 fabricação
Begel ou equivalente. Remunera também materiais e acessórios necessários para sua instalação e
ligação às redes de energia elétrica, água e esgoto.
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 sub-ramais 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 com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4"), inclusive conexões, para sistemas prediais de água
fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;
remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e
rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução
limpadora para juntas soldáveis, 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-5648 e NBR-5626.
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)
a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais 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 com juntas soldáveis DN= 32 mm (1"), inclusive conexões, para
sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:
a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações
em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis,
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-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.
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - 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 1´´, inclusive materiais acessórios e de
vedação.

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - 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 1 1/4´´, inclusive materiais acessórios e de
vedação.
Registro de pressão 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 pressão 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, passagem plena, acionamento com alavanca, diâmetro nominal de 3/4", acabamento
bruto; inclusive materiais acessórios 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 interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos, tampa
superior de encaixar com sistema de travamento da tampa para inspeção, furações para entrada, saída e
ladrão e a mão de obra necessária para o transporte 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 sifonada de PVC rígido de 150 x 150 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 150 x 150 x 50
mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede esgoto.

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, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto.
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.
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 base 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 aparente.
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, passagem plena, acionamento com alavanca, diâmetro nominal de 3/4", acabamento
bruto; inclusive materiais acessórios 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 epóxi-poliamida, 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;
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: limpeza, remoção de
graxa, óleos, ou partículas soltas, em toda a superfície externa das tubulações, conforme
recomendações do fabricante; aplicação do primer, em uma demão; aplicação, em duas demãos, da
resina epóxi-poliamida com alcatrão, de acordo com as especificações do fabricante. Indicado como
proteção anticorrosiva para 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, acrescentando-se, 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 enrolar 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 multiplicada por 5 (cinco);
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da
tubulação: DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO 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
correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de
tubulação correspondente, acrescida.
2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou
brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil,
Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos
serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em

várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de
metais, alumínio, galvanizados, madeira 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, inclusive 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 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 calha-condutor 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 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 PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN=
100 mm, inclusive 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 calha-condutor 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 profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou
presilhas para tubulações aparentes. 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 materiais 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 materiais 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,
capacidade extintora equivalente = 2 A (mínimo), agente extintor = água, capacidade = 10 litros,
destinado para a extinção de incêndios de classe "A" (madeira e papel). Cilindro fabricado em chapa
de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG,
pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e
gatilho de descarga intermitente, 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 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 para 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, pintado com fundo primer e esmalte sintético
vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, 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 16357
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 rígido, fotoluminescente (aluminato de estrôncio), com espessura mínima de 2 mm, fita dupla
face para fixação paralela 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 acessórios e mão de obra necessária para a fixação completa da
placa, inclusive limpeza da superfície a ser aderida.
16 – 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-de-obra necessários para a limpeza geral de
pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendo-se
materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.
3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:
6.1 - A empreiteira contratada assumirá integralmente a responsabilidade pela boa execução,
resistência, durabilidade e eficiência dos serviços, de acordo com este memorial descritivo e demais
documentos técnicos que forem fornecidos, bem como da responsabilidade dos termos de garantia
contra defeitos de fabricação, instalação de serviços e equipamentos instalados, desde que os mesmos
não tenham sido usados de forma abusiva ou imprópria, contrariando as recomendações dos
fabricantes. Apresentando, caso solicitado, os laudos técnicos que comprovem a espessura e qualidade
dos serviços.
6.2 - A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações, a cargo da
empreiteira, serão condições prévias e indispensáveis no recebimento dos serviços.
6.3 - Após a execução de todos os serviços acima descritos, deverá a obra receber a vistoria
final para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, válido por 3 (três) meses, período este em
que deverá ser prontamente atendido por parte da executora da obra qualquer solicitação de reparos e
danos por defeitos construtivos.
6.4 - Depois de decorrido este período, será lavrado um Termo de Recebimento Definitivo,
qual se considerará plenamente entregue a obra a esta municipalidade para efeito de cumprimento do
contrato, sem que isto implique em qualquer diminuição da responsabilidade por parte da construtora e
das obrigações perante a obra definidas no código civil.
OBS.: Os serviços descritos e ou solicitados no presente memorial, no que se refere a forma
técnica de execução, quantificação, etc., mesmo que não descritos em todas as etapas que fazem parte
da execução dos mesmos, ou caso ocorra divergências entre os cálculos ou quantificações, correrão
por conta e risco da contratada.
Bálsamo/SP, 01 de Junho de 2021.
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