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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO CASARÃO 

ENDEREÇO: AV. PREFEITO JOAQUIM NOVAES, Nº 88, PINHEIROS, 

LAVRINHAS-SP 

 

DESCRIÇÃO:  

O Presente Memorial Descritivo é baseado na planilha CPOS com os critérios 

de Medição e Remuneração. 

As cores das tintas do Imóvel serão definidas pelo Engenheiro da Prefeitura. 

 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS (PLACA DE OBRA) 

 

1.0.1 - 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. 

 

 

2.0 - CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO 

 

2.0.1 - INFRA-ESTRUTURA 
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2.0.1.1 BROCA (09 UNIDADES), ALVENARIA E ATERRO 

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA 

1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo 

inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). 

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a 

perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas 

com diâmetro de 25 cm. 

 

2.0.1.1.2 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 

X 39 CM – CLASSE A 

1) Será medido pela área do vão, considerando como altura a distância entre o 

respaldo superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para 

execução de alvenaria de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 14 

x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 8,0 Mpa (classe A); assentada 

com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 

 

2.0.1.1.3 - ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 

KG 

1) Será medido pelo volume de aterro compactado (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários 

para execução dos serviços de aterro interno, com material existente ou importado, 

incluindo o apiloamento em camadas, de 20 cm, com maço de 30 kg e a disposição 

das sobras. 

 

2.0.1.2 - REDE DE ESGOTO 

 

2.0.1.2.1 - 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. 
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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. 

 

2.0.1.2.2 - TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE 

BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 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, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, 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, 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. 

 

2.0.1.2.3 - TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE 

BORRACHA, LINHA ESGOTOSÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES 
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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, P x B 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. 

 

49.01.040 - CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 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 185 x 75 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua 

ligação à rede esgoto. 

 

2.0.1.3 - VIGA BALDRAME (0,15 m x 0,30 x 20,25m) 

 

2.0.1.3.1 - 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. 

 

2.0.1.3.2 - ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 
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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. 

 

2.0.1.3.3 - CONCRETO PREPARADO NO LOCAL FCK = 30,0 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 de betoneira, pedra britada números 1, cimento, 

areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência 

mínima à compressão de 30,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 

 

2.0.1.3.4 - 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. 

 

2.0.1.4 - CONTRAPISO (esp. 0,05m x 13,69 m2) 

 

2.0.1.4.1 - CONCRETO PREPARADO NO LOCAL FCK = 20,0 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 de betoneira, pedra britada números 1, cimento, 

areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência 

mínima à compressão de 20,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 
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2.0.1.4.2 - 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. 

 

2.0.2 - ESTRUTURA 

 

2.0.2.1 COLUNAS (09 unidades de 0,10m x 0,20m x 3,00m) 

 

2.0.2.1.1 - 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. 

 

2.0.2.1.2 - CONCRETO PREPARADO NO LOCAL FCK = 30,0 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 de betoneira, pedra britada números 1, cimento, 

areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência 

mínima à compressão de 30,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 

 

2.0.2.1.3 - 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). 
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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. 

 

2.0.2.2 – CINTA DE AMARRAÇÃO (esp. 0,10m x 0,30m x 20,25m) 

 

2.0.2.2.1 - 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. 

 

2.0.2.2.2 - CONCRETO PREPARADO NO LOCAL FCK = 30,0 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 de betoneira, pedra britada números 1, cimento, 

areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência 

mínima à compressão de 30,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 

 

2.0.2.3  – LAJE (esp. Concreto = 0,05m) 

 

2.0.2.3.1 - PRÉ-LAJE EM PAINEL PRÉ-FABRICADO TRELIÇADO, H = 8 CM 

1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas, em 

porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (m²). 

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, da pré-laje em painéis pré-

fabricados treliçados, espessura do painel de 3 cm e altura total de 8 cm, sem o 

capeamento, incluindo: a armadura inferior de tração e a treliça; remunera também a 

estocagem dos painéis e materiais complementares, conforme exigências e 

recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; a montagem completa 
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dos mesmos incluindo a equalização com o perfeito nivelamento; o escoramento até 

altura de 3,00 m. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para a 

execução do capeamento, da armadura superior de tração e da armadura de 

distribuição 

superior. 

3) Tabela de pagamento: 

a) 10% da área na aprovação de projeto de fabricação; 

b) 90% da área na conclusão dos serviços. 

 

2.0.2.3.2 - CONCRETO PREPARADO NO LOCAL FCK = 20,0 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 de betoneira, pedra britada números 1, cimento, 

areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência 

mínima à compressão de 20,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 

 

2.0.2.3.3 - 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. 

 

2.0.3 – ALVENARIA 

 

2.0.3.1 – ALVERNARIA EM BLOCO CERÂMICO 

 

2.0.3.1.1 - 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). 
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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. 

 

2.0.4 – COBERTURA 

 

2.0.4.1 MADEIRAMENTO, TELHAS E RESERVATÓRIO 

 

2.0.4.1.1 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - 

CAPACIDADE DE 1.000 LITROS 

1) Será medido por unidade de reservatório instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 1.000 litros 

destinado ao armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em 

polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas 

e fungos; tampa superior de rosca para inspeção; furações para: entrada, saída e 

ladrão e a mão de obra necessária para o transporte interno, assentamento e 

instalação completa do reservatório. 

 

2.0.4.1.2 - ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS DE BARRO 

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; 

 

2.0.4.1.3 - TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA 
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1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os 

acréscimos: 

a) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; 

b) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; 

c) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. 

2) O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão de 

obra necessária 

para a colocação, fixação e emboçamento das telhas. 

 

2.05 – REVESTIMENTO 

 

2.0.5.1 – REVESTIMENTO EM MASSA E PLACA CERÂMICA (altura=2,00m) 

 

2.0.5.1.1 - CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA 

1) Será medido pela área revestida com chapisco de traço 1:4, e espessura de 3 a 

5mm, 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, equipamentos e a mão de 

obra necessária para a execução do chapisco. 

 

2.0.5.1.2 - EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER 

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 desempenado com espuma de poliéster. 

 

2.0.5.1.3 - 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). 
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2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão de obra 

necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 

 

2.0.5.1.4 - REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA, TIPO 

MONOPOROSA, RETANGULAR, ASSENTADO E REJUNTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 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, tipo monoporosa, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), 

indicada para revestimento de paredes, formato retangular, com as seguintes 

características: 

a) Referência comercial: Linha Diamante e Linha Monte Bianco fabricante Eliane, 

Linha Monocrom fabricante Cecrisa-Portinari, Linha Broadway, Linha Essencial e 

Linha Modern fabricante Portobello, Linha Garnier Bianco fabricante Itagres, Linha 

Cristal fabricante Pamesa, Linha Ártico e Linha Glacial fabricante Incepa 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) Carga de ruptura: >= 600 N; 

f) Coeficiente de atrito: não se aplica 

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, 

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 



                Prefeitura Municipal de Lavrinhas 
                Estado de São Paulo 

                                   Paço Municipal, n° 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110 
                               CNPJ: 45.200.029/0001-55 – www.lavrinhas.sp.gov.br  

 
 

12 

 

média de 2 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Normas 

técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 

 

2.0.6 PISO 

 

2.0.6.1 PISO TIPO PORCELANATO 

 

2.0.6.1.1 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA 

ÁREAS INTERNAS EAMBIENTES COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE 

ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 

1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado 

polido, 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 em 

porcelanato esmaltado tipo polido, brilhante, indicado para áreas internas e 

ambientes com tráfego médio, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Linha Calacata PO e Linha Onix PO fabricante Eliane, 

Linha Artsy fabricante Portobello, Linha Bege Imperador fabricante Cecrisa-Portinari 

ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa 

absorção, resistência mecânica alta); 

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha 

removível com produto de limpeza forte); 

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos 

domésticos e de piscinas); 

e) Resistente a gretagem; 

f) Antiderrapante: não; 

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, 

rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para 

a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, 
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preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças 

conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento 

das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de regularização 

da superfície. Norma técnica: NBR 15463. 

 

2.0.7 ESQUADRIAS 

 

2.0.7.1 ESQUADRIAS EM MADEIRA 

 

2.0.7.1.1 - CAIXILHO EM MADEIRA MAXIMAR 

1) Será medido por área de vão de caixilho instalado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de caixilho de madeira, tipo maxim-ar, para 

colocação de vidros com batente e guarnições para acabamento em verniz, cera ou 

pintura; cimento, areia, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária 

para a montagem e fixação do batente, do caixilho e das guarnições. 

 

2.0.7.1.2 - VIDRO FANTASIA COLORIDO DE 3/4 MM 

1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de 

vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de vidro fantasia colorido (amarelo, azul, verde e 

vinho) de 3/4 mm, em vários desenhos (ártico, colmeia, mini-boreal, etc.); remunera 

também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 

completa do vidro. 

 

2.0.7.1.3 - PORTA MACHO E FÊMEA COM BATENTE DE MADEIRA - 82 X 210 CM 

1) Será medido por unidade de porta instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta tipo macho e fêmea com travas 

embutidas,sem emenda, batente e guarnições em madeira para acabamento em 

cera, pintura ou verniz; 

cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação 

do batente, da 

folha e das guarnições nas duas faces. 
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2.0.7.1.4 - PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO – 60 X 160 CM 

1) Será medido por unidade de porta instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada 

para acabamento em pintura ou cera; batente em chapa nº 16 dobrada e zincada; 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do 

batente e da folha. 

 

2.0.8 – REDE DE ÁGUA 

 

2.0.8.1 – REDE DE ÁGUA FRIA 

 

2.0.8.1.1 - TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 50 MM (1.1/2"), 

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= 50 mm (1.1/2”), 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. 
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2.0.8.1.2 - 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. 

 

2.0.8.1.3 - ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN = 1/2" 

1) Será medido por unidade de engate flexível instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de engate flexível em PVC 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. 

 

2.0.8.1.4 -VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO 

1) Será medido por unidade instalada (un). 
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2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula em PVC para lavatório, 

fabricação Astra ou equivalente; inclusive materiais acessórios necessários para a 

instalação. 

 

2.0.8.1.5 - SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL 1" 

1) Será medido por unidade de sifão instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1" e 

com saída de 40mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão de obra necessária 

para sua instalação e ligação àrede de esgoto, referência SSU40 ou SSU, 

fabricação Astra, ou equivalente. 

 

2.0.8.1.6 - TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO 

1) Será medido por unidade de tubo de ligação instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de tubo de ligação flexível para sanitário, com 

acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", nos comprimentos de 20 cm ou 30 

cm, com canopla; remunera também materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação do tubo de ligação em sanitário. 

 

2.0.8.1.7 - VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1 

1/2"; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação. 

 

2.0.8.1.8 - REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra, inclusive materiais acessórios, 

necessários 

para a execução dos serviços de reparo de válvulas de descarga. 

 

2.0.8.1.9 - BOTÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de botão para válvula de descarga. 
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2.0.8.1.10 - CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação da canopla para válvula de 

descarga. 

 

2.0.8.1.11 - 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. 

 

 

 

2.0.9.1 PINTURA 

2.0.9.1 Pintura em látex, acrilina verniz 

 

2.0.9.1 - TINTA LÁTEX 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; tinta látex 

standard, diluente em água; materiais acessórios e a 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; em 2 ou 3 demãos, 

conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa 

internas ou externas; referências: Látex acrílico fosco Standard da Coral, Basf 

Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard da Glasurit, Novacor da Shewin 

Willians, Eucatex acrílico extra Standart da Eucatex, ou equivalente. Normas 

técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 
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2.0.9.1.2 - TINTA ACRÍLICA 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; tinta acrílica Standard; diluente (água potável), acabamento fosco 

acetinado, referência Rende Muito da Coral, ou Rende Muito Cobre Mais Basf-

Suvinil, ou Paredes Tinta Acrílica Standard Basf-Glasurit, ou Novacor Paredes Mais 

ou Aquacril Tinta Acrílica da Sherwin Williams, ou Eucatex Acrílico Rendimento Extra 

Standard da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a 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 acrílica, em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, 

conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702. 

 

2.0.9.1.3 - VERNIZ FUNGICIDA PARA 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. 

d) Em estruturas de madeira pela área de superfície envernizada, deduzindo-se toda 

e qualquer interferência (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de verniz fungicida (stain) base solvente, 

resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, 

conforme norma NBR 11702. Referência Osmocolor da Montana, Verniz Stain 

impregnante da Suvinil ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a execução dos serviços de: limpeza, preparo da superfície; 

aplicação do verniz em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo 

selante, conforme especificações do fabricante. 
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2.0.10 - INSTALAÇÕES ELETRICAS 

2.0.10.1 – ELETRODUTOS, CABOS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS 

 

2.0.10.1.1 - ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, 

DIÂMETRO EXTERNO DE 20 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 20 mm, diâmetro interno de 15,4 mm, 

espessura da parede de 0,3 mm, referência 1/2", 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 de obra 

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. 

 

2.0.10.1.2 - CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4" 

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa octogonal de 4" x 4", em 

PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e 

orelhas para fixação de espelho, nos modelos com fundo móvel, ou com anel 

deslizante, referência caixa octogonal Tigreflex, fabricação Tigre ou equivalente. 

 

2.0.10.1.3 - 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 caixa Tigreflex, fabricação Tigre, 57500/071 

fabricação Tramontina ou equivalente. 
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2.0.10.1.4 - CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM 

PVC 70ºC 

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 750ºV; remunera também materiais 

e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: 

NBR NM 247-1. 

 

2.0.10.1.5 - CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM 

PVC 70ºC 

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 750ºV; remunera também materiais 

e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: 

NBR NM 247-1. 

 

2.0.10.1.6 - 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. 

 

2.0.10.1.7 - CONJUNTO 2 INTERRUPTORES 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 2 (dois) interruptores 

simples e 1 (uma) tomada de 10 A – 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de 
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prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 

054348 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 

 

2.0.10.1.8 - PLAFON PLÁSTICO E / OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE 

LUZ, COM SOQUETE E 27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 

1) Será medido por unidade de plafon instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de luz, 

com soquete E-27 integrado para lâmpada fluorescente compacta, em plástico ou 

PVC, disponível nas cores branco e preto, conforme o fabricante; referência: Plafon 

114 / 117 fabricação Perlex, Plafonier Decorativo PVC fabricação Sadokin, Plafon 

com Soquete fabricação Taschibra, PF ½ fabricação Wetzel ou equivalente; 

remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 

instalação do plafon em teto ou parede; não remunera o fornecimento da 

lâmpada. 

 

2.0.10.1.9 - LUMINÁRIA ARANDELA RETANGULAR FECHADA PARA 

ILUMINAÇÃO EXTERNA, TIPO PÉTALA PEQUENA 

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de luminária arandela retangular fechada para 

iluminação de áreas externas, tipo pétala pequena, indicada para alturas de 3,00 m 

até 4,50 m; corpo em chapa de aço zincado, com acabamento em pintura, disponível 

nas cores branco, preto ou alumínio; refletor em alumínio multifacetado anodizado 

liso; difusor em vidro plano transparente temperado; alojamento do equipamento 

auxiliar no corpo da luminária; receptáculos, reforçados, em porcelana para uma 

lâmpada, mista de 250 W, ou vapor de sódio de 70 / 150 / 250 W, ou vapor metálico 

de 70 / 150 / 250 W; referência: DP2217-01 fabricação Lustres Projeto ou 

equivalente; remunera também equipamentos, materiais, acessórios e a mão de 

obra para a instalação completa da luminária. Não remunera o fornecimento do 

reator e da lâmpada. 

 

2.0.11- LOUÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 
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2.0.11.1 – LOUÇAS SANITÁRIAS, ASSENTOS E BARRAS DE APOIO 

 

2.0.11.1.1 - BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM 

TAMPA – 6 LITROS 

1) Será medido por conjunto instalado (cj). 

2) O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa 

acoplada, 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 

 

2.0.11.1.2 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 

REDUZIDA CAPACIDADE 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.), e com todos os requisitos 

exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-

H), referência 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 
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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. 

 

2.0.11.1.3 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna; materiais para 

fixação; 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação. 

 

2.0.11.1.4 - LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA 

PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA 

1) Será medido por unidade de lavatório instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório de louça para canto, 

sem coluna para pessoa com mobilidade reduzida; referência L 76 coleções Master 

fabricação Deca, ou equivalente; sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação 

cromado com canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, um par de 

parafusos com bucha para fixação do lavatório; materiais acessórios necessários 

para sua instalação e ligação à rede de esgoto. 

 

2.0.11.1.5 - ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL 

1) Será medido por unidade de assento instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de assento sanitário com tampa e 

abertura frontal, apropriado para bacia sanitária com abertura frontal, referência 

assento Vogue Plus AP 52 da Deca, ou equivalente. 

 

2.0.11.1.6 - BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, 

EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" 

1) Será medido pelo comprimento total de barra de apoio instalada, incluindo os 

trechos com deflexão a 90 graus (m). 
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2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro 

nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32", em qualquer comprimento; 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. 

 

2.0.11.1.7 - 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. 

 

2.0.11.1.8 - DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA 

BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA 

1) Será medido por unidade de dispenser instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser toalheiro, acionamento 

alavanca, em 

plástico ABS na cor branca e tampa em policarbonato, bobina de 20 cm para rolo de 

100 m ou 

bobina de 20 cm para rolo de 200 m, referência comercial fabricação Jofel, Exaccta, 

Alwin ou 

equivalente. Incluso também material de fixação. 
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3.0 RAMPA E ACESSIBILIDADE E PASSEIO (esp = 0,05m) e largura minima de 

1,30 m 

 

3.0.1 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14 X19 X 39 

CM – CLASSE A 

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 estrutural, para uso aparente, confeccionada em bloco 

vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência mínima de 8,0 Mpa, classe A; 

assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: 

NBR 6136 

 

3.0.2 - ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG 

1) Será medido pelo volume de aterro compactado (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários 

para execução dos serviços de aterro interno, com material existente ou importado, 

incluindo o apiloamento em 

camadas, de 20 cm, com maço de 30 kg e a disposição das sobras. 

 

3.0.3 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO DE 35 MPA, ESPESSURA 

DE 6 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM 

REJUNTE EM AREIA 

1) Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em 

concreto simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a 

compressão de 35 MPa, espessura de 6 cm, tipos: raquete e / ou retangular e / ou 

sextavado e / ou 16 faces, referência: Glasser G16, fabricação Glasser, ou T 16, 

fabricação Tatu, ou P61635N, fabricação Presto, ou equivalente, conforme a norma 

NBR 9781; areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução 

dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia 

média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratória; 
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assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em ângulos retos, ou a 45º, 

em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as 

peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, 

ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados, ou cortados, na dimensão mínima 

de um terço da peça inteira, conforme recomendações do fabricante; compactação 

das lajotas por meio de placa vibratória, juntamente com espalhamento de camada 

de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espaços das juntas do 

pavimento e o conseqüente intertravamento dos blocos. Remunera também o 

preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos 

espaços existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. Não remunera 

fornecimento de lastro de brita, quando necessário. 

 

3.0.4 - CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA 

1) Será medido pela área revestida com chapisco de traço 1:4, e espessura de 3 a 

5mm, 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, equipamentos e a mão de 

obra necessária para a execução do chapisco. 

 

3.0.5 - EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER 

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 desempenado com espuma de poliéster. 

 

3.0.6 - TINTA ACRÍLICA 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). 
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2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta acrílica 

Standard; diluente (água potável), acabamento fosco acetinado, referência Rende 

Muito da Coral, ou Rende Muito Cobre Mais Basf-Suvinil, ou Paredes Tinta Acrílica 

Standard Basf-Glasurit, ou Novacor Paredes Mais ou Aquacril Tinta Acrílica da 

Sherwin Williams, ou Eucatex Acrílico Rendimento Extra Standard da Eucatex, ou 

equivalente; materiais acessórios e a 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 acrílica, em 2 ou 3 

demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do 

fabricante e 

norma NBR 11702. 

 

3.0.7 - CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2" 

1) Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão 

instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço 

galvanizado com diâmetro de 1 1/2"; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte 

de fixação em chapa de ferro galvanizado com espessura de 1/8” e diâmetro de 70 

mm, com parafusos autoatarraxantes,em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo 

de andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em 

elementos metálicos; materiais acessórios e a mão de obra necessária para o 

chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. 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 componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante; referência 

comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou 

equivalente. Não remunera a sinalização tátil. 

 

4.0 – CASARÃO 

 

4.0.1 – COZINHA E BISTRO 
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4.0.1.1 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A 

BASE 

1) Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, 

medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da 

demolição (m²). 

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de 

revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a 

seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 

NBR 15113 e NBR 15114. 

 

4.0.1.2 - RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM 

MADEIRA, CHUMBADOS 

1) Será medido pelo comprimento total de peças retiradas (m). 

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada de 

batentes com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados; remunera 

também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

4.0.1.3 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 

VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO 

1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 

levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³). 

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação 

de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a 

seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 

NBR 15113 e NBR 15114. 

 

4.0.1.4 - TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE 

BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
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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, P x B 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. 

 

4.0.1.5 - 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. 

 

4.0.1.6 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, 

DE 14 CM 

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos 

(m²). 
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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 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa 

mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1. 

 

4.0.1.7 - CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA 

1) Será medido pela área revestida com chapisco de traço 1:4, e espessura de 3 a 

5mm, 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, equipamentos e a mão de 

obra necessária 

para a execução do chapisco. 

 

4.0.1.8 - EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER 

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 desempenado com espuma de poliéster. 

 

4.0.1.9 - 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. 

 

4.0.1.10 - CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 60 X 60 CM 

1) Será medido por unidade executada (un). 
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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. 

 

4.0.1.11 - TAMPO / BANCADA EM GRANITO AMÊNDOA, ESPESSURA DE 2 CM 

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 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 e lustrado na 

cor Amêndoa. 

 

4.0.1.12 - CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 560 X 330 X 140 MM 

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 560 x 330 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; 

espessura da chapa 22; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação 

em bancadas. 

 

4.01.13 - VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1 

1/2"; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação. 

 

4.01.14 - PORTA DE ARMÁRIO SOB PIA REVESTIMENTO EM LAMINADO – DE 

ABRIR 

1) Será medido por área de porta instalada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de porta de abrir para armário sob pia, com 

revestimento em laminado melamínico, dobradiças, puxador tipo botão e fecho de 
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pressão, remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessários 

para a instalação completa da porta. 

 

4.0.1.15 - 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 Torneira de Mesa da linha Delicatta, fabricação Docol, ou equivalente; 

inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. 

 

4.0.1.16 - PEITORIL EM CONCRETO SIMPLES 

1) Será medido por comprimento de peitoril executado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada nº 1; cimento; areia; chapa 

resinada 12 mm; tábuas de Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também 

como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), de 1" x 12"; remunera também o 

fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução 

peitoril com pingadeira em peças pré-moldadas. 

 

4.0.1.17 - REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA, TIPO 

MONOPOROSA, RETANGULAR, ASSENTADO E REJUNTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE 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, tipo monoporosa, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), 

indicada para revestimento de paredes, formato retangular, com as seguintes 

características: 

a) Referência comercial: Linha Diamante e Linha Monte Bianco fabricante Eliane, 

Linha Monocrom fabricante Cecrisa-Portinari, Linha Broadway, Linha Essencial e 

Linha Modern fabricante Portobello, Linha Garnier Bianco fabricante Itagres, Linha 
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Cristal fabricante Pamesa, Linha Ártico e Linha Glacial fabricante Incepa 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) Carga de ruptura: >= 600 N; 

f) Coeficiente de atrito: não se aplica 

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, 

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 2 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Normas 

técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 

 

4.01.1.18 - REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO 

1) Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de argamassa plástica com cimento e areia no 

traço 1:1 e a mão de obra necessária para a execução da regularização do piso com 

nata de cimento, aplicada com escova, vassoura ou rolo. 

 

4.0.1.19 - PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO VÁRIAS CORES 20 X 20 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA 

1) Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer 

interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras 

(m²). 

2) O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico de 20 x 20 cm, com 

espessura média de 1,8 cm, em várias cores, exceto branco, cinza e preto, 

referência ladrilho hidráulico fabricação da Fulget, ou da Fábrica de Pisos Paulista, 
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ou da Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Maria Estela Ltda., ou 

equivalente; argamassa colante industrializada classe AC-II, e a mão de obra 

necessária para os serviços: preparo da argamassa colante industrializada; 

aplicação da argamassa; assentamento de ladrilho hidráulico, conforme paginação 

prevista em projeto, sobre superfície regularizada, conforme exigências das normas 

e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da 

superfície e rejuntamento do piso. Normas técnicas: NBR 9457 e NBR 14081-1. 

MASSA CORRIDA À 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 massa corrida da Suvinil, ou 

massa corrida da Coral, ou massa corrida Metalatex da Sherwin Williams ou 

equivalente; 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. 

 

4.0.1.20 - MASSA CORRIDA À 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 massa corrida da Suvinil, ou 

massa corrida da Coral, ou massa corrida Metalatex da Sherwin Williams ou 

equivalente; 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, 
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conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da 

superfície emassada. 

 

 

4.0.1.1.21 - TINTA LÁTEX 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; tinta látex 

standard, diluente em água; materiais acessórios e a 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; em 2 ou 3 demãos, 

conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa 

internas ou externas; referências: Látex acrílico fosco Standard da Coral, Basf 

Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard da Glasurit, Novacor da Shewin 

Willians, Eucatex acrílico extra Standart da Eucatex, ou equivalente. Normas 

técnicas: NBR 

11702 e NBR 15079. 

 

4.0.1.22 - CAIXILHO EM MADEIRA MAXIMAR 

1) Será medido por área de vão de caixilho instalado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de caixilho de madeira, tipo maxim-ar, para 

colocação de vidros com batente e guarnições para acabamento em verniz, cera ou 

pintura; cimento, areia, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária 

para a montagem e fixação do batente, do caixilho e das guarnições. 

 

4.0.2 – ESCADA 

 

4.0.2.1 - PRÉ-LAJE EM PAINEL PRÉ-FABRICADO TRELIÇADO, H = 8 CM 

1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas, em 

porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (m²). 
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4.0.2.2 - CONCRETO PREPARADO NO LOCAL FCK = 20,0 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 de betoneira, pedra britada números 1, cimento, 

areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência 

mínima à compressão de 20,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 

 

4.0.2.3 - 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. 

 

4.0.2.4 - CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 2" 

1) Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão 

instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço 

galvanizado com diâmetro de 2"; suporte em chapa de ferro galvanizado, com 

espessura de 1/8"; fixação por meio de chapa de ferro galvanizado, espessura de 

1/8" e diâmetro de 70 mm, com parafusos autoatarraxantes, em elementos de 

concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou 

solda, para a fixação em elementos metálicos; materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para o chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem 

do corrimão. 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 componentes metálicos, conforme recomendações do 

fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação 

Quimatic ou equivalente. Não remunera a sinalização tátil. 
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4.0.2.5 - SOALHO EM TÁBUA DE MADEIRA APARELHADA 

1) Será medido pela área de piso de soalho executado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de tábuas em madeira aparelhada seca em 

estufa tipo Ipê ("Tabebuia serratifolia"), ou Jatobá ("Hymenaea spp"), com 20 cm de 

largura e 2 cm de espessura, para acabamento com tinta, cera ou verniz; e barrotes 

em madeira. Remunera também os materiais, acessórios, inclusive cavilhas da 

mesma madeira e a mão de obra necessária para a instalação completa do soalho 

sobre lastro ou laje.Não remunera o preparo prévio da superfície nem o acabamento 

posterior do piso como raspagem, calafetação e aplicação de tinta, cera ou verniz. 

 

 

4.0.3 – ESQUADRIAS 

 

 

4.0.3.1 - CAIXILHO EM MADEIRA TIPO VENEZIANA DE CORRER 

1) Será medido por área de vão de caixilho instalado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de caixilho em madeira tipo veneziana de correr, 

com ou sem bandeira, para acabamento em verniz, cera ou pintura inclusive 

guarnições e ferragens; cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação completa do caixilho. As madeiras utilizadas deverão 

atender aos procedimentos de controle e exploração exigidos pelo IBAMA e possuir 

selo de certificação. 

 

4.0.3.2 - FOLHA DE PORTA VENEZIANA MACIÇA, SOB MEDIDA 

1) Será medido por área de folha porta instalada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta tipo veneziana, em madeira 

maciça para acabamento em pintura, cera ou verniz e a mão de obra necessária 

para a instalação da folha de porta. 

 

4.0.3.3 - DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO REFORÇADA DE 3 1/2” X 3", PARA 

PORTA DE ATÉ 35 KG 
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1) Será medido por unidade de dobradiça instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento da dobradiça com anéis, reforçada, em latão 

cromado de 3 1/2” x 3”; capacidade de peso até 35 kg; inclusive materiais acessórios 

e a mão de obra necessária para a instalação. 

 

4.0.3.4 - VIDRO FANTASIA COLORIDO DE 3/4 MM 

1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de 

vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de vidro fantasia colorido (amarelo, azul, verde e 

vinho) de 3/4 mm, em vários desenhos (ártico, colmeia, mini-boreal, etc.); remunera 

também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 

completa do vidro. 

 

4.0.4 – EMBOÇO DA FACHADA, MUROS E PINTURA DO PRÉDIO 

 

4.0.4.1 - EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER 

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 desempenado com espuma de poliéster. 

 

4.0.4.2 - MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA 

1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer 

interferência (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrílica, com ótima 

resistência às intempéries, referência Suvinil massa acrílica da Suvinil / Glasurit, ou 

massa FC da Fusecolor, ou massa Especial para fachadas da Retinco, ou 

equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, manchas gordurosas, 

cal, ou fungos, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa, em 

várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, 
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conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da 

superfície emassada. 

 

4.0.4.3 - MASSA CORRIDA À 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 massa corrida da Suvinil, ou 

massa corrida da Coral, ou massa corrida Metalatex da Sherwin Williams ou 

equivalente; 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. 

 

4.0.4.4 - TINTA ACRÍLICA 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; tinta acrílica 

Standard; diluente (água potável), acabamento fosco acetinado, referência Rende 

Muito da Coral, ou Rende Muito Cobre Mais Basf-Suvinil, ou Paredes Tinta Acrílica 

Standard Basf-Glasurit, ou 

Novacor Paredes Mais ou Aquacril Tinta Acrílica da Sherwin Williams, ou Eucatex 

Acrílico Rendimento Extra Standard da Eucatex, ou equivalente; materiais 

acessórios e a 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 acrílica, em 2 ou 3 demãos, sobre 
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superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma 

NBR 11702. 

 

4.0.4.5 - TINTA LÁTEX 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; tinta látex 

standard, diluente em água; materiais acessórios e a 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; em 2 ou 3 demãos, 

conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa 

internas ou externas; referências: Látex acrílico fosco Standard 

da Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard da Glasurit, Novacor da 

Shewin Willians, Eucatex acrílico extra Standart da Eucatex, ou equivalente. Normas 

técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 

 

4.0.4.6 - REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU 

METÁLICAS COM PRODUTOS QUÍMICOS 

1) Será medido por área (m²): 

a) Em superfícies de madeira: 

- 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); 

- Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de 

enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); 

- Em cercas e gradis pela área de projeção do conjunto no plano vertical, 

considerada apenas uma vez. 

b) Em superfícies metálicas: 

- 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; 
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- 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); 

- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou 

persianas, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); 

- Em tubulações, considerando-se os coeficientes abaixo multiplicados pela área da 

face externa da tubulação: 

 

 

 

- Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 

0,50 m da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 

- Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um 

metro linear de tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente. 

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para a 

remoção da tinta ou verniz em superfícies de madeira ou metálicas com removedor 

de tinta. 

 

4.0.4.7 - VERNIZ FUNGICIDA PARA 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); 



                Prefeitura Municipal de Lavrinhas 
                Estado de São Paulo 

                                   Paço Municipal, n° 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110 
                               CNPJ: 45.200.029/0001-55 – www.lavrinhas.sp.gov.br  

 
 

42 

 

c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, 

considerada apenas uma vez. 

d) Em estruturas de madeira pela área de superfície envernizada, deduzindo-se toda 

e qualquer interferência (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de verniz fungicida (stain) base solvente, 

resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, 

conforme norma NBR 11702. Referência Osmocolor da Montana, Verniz Stain 

impregnante da Suvinil ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a execução dos serviços de: limpeza, preparo da superfície; 

aplicação do verniz em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo 

selante, conforme especificações do fabricante. 

 

4.0.5 – PISO INTERNO 

 

4.0.5.1 - RASPAGEM COM CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTECO 

1) Será medido pela área de piso envernizado (m²). 

2) O item remunera o preparo do piso com raspagem e calafetação, o fornecimento 

e aplicação de verniz sinteco em piso de tacos de madeira. 

 

4.0.6 – INSTALAÇÕES ELETRICAS (REDE DE BAIXA TENSÃO) 

 

4.0.6.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA 

DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLTON - 150A - 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 
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Universal, referência 904502 da Cemar ou equivalente; não remunera o 

fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios. 

 

4.0.6.2 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE 

DE 10 A ATÉ 50 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”) NEMA, tripolar, modelos com correntes variáveis 

de 10 A até 50 A e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do 

INMETRO; fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, 

Lorenzetti, ABB, GE, 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. 

 

4.0.6.3 - ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, 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 leve, diâmetro externo de 32 mm, diâmetro interno de 25,0 mm, 

espessura da parede de 0,3 mm, referência 1", 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. 

 

4.0.6.4 - TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA 

1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A – 250V, 2P + T, 

com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de 
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cobre. Referência comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: 

NBR 14136. 

 

4.0.6.5 - CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 

70ºC 

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 750ºV; remunera também materiais 

e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: 

NBR NM 247-1. 

 

4.0.6.6 - CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 

70ºC 

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 750ºV; remunera também materiais 

e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: 

NBR NM 247-1. 

 

4.0.6.7 - CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM 

PVC 70ºC 

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 750ºV; remunera também materiais 

e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: 

NBR NM 247-1. 

 

4.0.6.8 CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, 

COMPLETO 
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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. 

 

4.0.6.9 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES 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 2 (dois) interruptores 

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: 

054348 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 

 

4.0.6.10 - PLAFON PLÁSTICO E / OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE 

LUZ, COM SOQUETE E 27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 

1) Será medido por unidade de plafon instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de luz, 

com soquete E-27 integrado para lâmpada fluorescente compacta, em plástico ou 

PVC, disponível nas cores branco e preto, conforme o fabricante; referência: Plafon 

114 / 117 fabricação Perlex, Plafonier Decorativo PVC fabricação Sadokin, Plafon 

com Soquete fabricação Taschibra, PF ½ fabricação Wetzel ou equivalente; 

remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 

instalação do plafon em teto ou parede; não remunera o fornecimento da lâmpada. 

 

4.0.6.11 - LUMINÁRIA ARANDELA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO 

EXTERNA, TIPO PÉTALA PEQUENA 

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de luminária arandela retangular fechada para 

iluminação de áreas externas, tipo pétala pequena, indicada para alturas de 3,00 m 

até 4,50 m; corpo em chapa de aço zincado, com acabamento em pintura, disponível 

nas cores branco, preto ou alumínio; refletor em alumínio multifacetado anodizado 
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liso; difusor em vidro plano transparente temperado; alojamento do equipamento 

auxiliar no corpo da luminária; receptáculos, reforçados, em porcelana para uma 

lâmpada, mista de 250 W, ou vapor de sódio de 70 / 150 / 250 W, ou vapor metálico 

de 70 / 150 / 250 W; referência: DP2217-01 fabricação Lustres Projeto ou 

equivalente; remunera também equipamentos, materiais, acessórios e a mão de 

obra para a instalação completa da luminária. Não remunera o fornecimento do 

reator e da lâmpada. 

 

5.0 - ILUMINAÇÃO EXTERNA (POSTEAMENTO) 

 

5.0.1 - POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010 / 1020 GALVANIZADO A 

FOGO, ALTURA DE 4,00 M. 

1) Será medido por unidade de poste instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de poste telecônico reto, com altura útil de 4,00 

m, em aço SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para 

flangear ou com prolongamento para engastar; referência fabricação Yluminart ou 

equivalente; materiais complementares e acessórios; equipamentos e a mão de obra 

necessária para a instalação completa do poste, inclusive a execução da base de 

concreto para a fixação. 

 

5.0.2- SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO 

PÉTALA 

1) Será medido por unidade de suporte instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de suporte de fixação, tipo tubular de aço 

carbono 

SAE 101 / 1020, em poste de iluminação pública, para duas luminárias fechadas tipo 

pétala; referência TPC 105 / 2-180º fabricação Trópico, fabricação Ilumatic, DTS-2-

60 fabricação Repume ou equivalente; remunera também equipamentos, materiais, 

acessórios e a mão de obra para a instalação completa do suporte. 

 

5.0.3 - LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM 

POSTE, TIPO PÉTALA PEQUENA 
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1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de luminária retangular fechada para iluminação 

de áreas externas, tipo pétala pequena, indicada para alturas de 3,00 m até 4,50 m, 

instalação por meio de adaptador central e distanciadores com opção para 1, 2, 3 ou 

4 pétalas; corpo em chapa de aço zincado, com acabamento em pintura, disponível 

nas cores branco, preto ou alumínio; refletor em alumínio multifacetado anodizado 

liso; difusor em vidro plano transparente temperado; alojamento do equipamento 

auxiliar no corpo da luminária; receptáculos, reforçados, em porcelana para uma 

lâmpada, por pétala, mista de 250 W, ou vapor de sódio de 70 / 150 / 250 W, ou 

vapor metálico de 70 / 150 / 250 W; referência: DP2198-01, DP2198-02 fabricação 

Lustres Projeto ou equivalente; remunera também equipamentos, materiais, 

acessórios e a mão de obra para a instalação completa da luminária. Não remunera 

o fornecimento do reator e da lâmpada. 

 

6.0 – PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PORTÃO 

 

6.0.1 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO DE 35 MPA, ESPESSURA 

DE 6 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM 

REJUNTE EM AREIA 

1) Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em 

concreto simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a 

compressão de 35 MPa, espessura de 6 cm, tipos: raquete e / ou retangular e / ou 

sextavado e / ou 16 faces, referência: Glasser G16, fabricação Glasser, ou T 16, 

fabricação Tatu, ou P61635N, fabricação Presto, ou equivalente, conforme a norma 

NBR 9781; areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução 

dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia 

média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratória; 

assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em ângulos retos, ou a 45º, 

em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as 

peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, 

ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados, ou cortados, na dimensão mínima 
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de um terço da peça inteira, conforme recomendações do fabricante; compactação 

das lajotas por meio de placa vibratória, juntamente com espalhamento de camada 

de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espaços das juntas do 

pavimento e o conseqüente intertravamento dos blocos. Remunera também o 

preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos 

espaços existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. Não remunera 

fornecimento de lastro de brita, quando necessário. 

 

6.0.2 - GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100, FCK 25 MPA 

1) Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do 

desenvolvimento, de guias instaladas (m). 

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão 

de obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: 

piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, fornecimento de guias 

retas pré-moldadas padrão Prefeitura Municipal de São Paulo, tipo PMSP 100, com 

fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive 

perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e 

assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia 

(bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não 

remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessário. 

 

6.0.3 - SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM 

CONCRETO COM FCK 25 MPA 

1) Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões 

especificadas em projeto (m³). 

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão 

de obra necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os 

serviços: fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada nº2, 

inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; apiloamento 

da superfície; lançamento da pedra britada e regularização para a execução do 

lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do concreto, execução de 

acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e caimentos 
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desejados. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os 

produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos 

procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 

49.674 / 2005. 

 

6.0.4 - PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA 

1) Será medido por área de porta instalada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com 

uma ou duas folhas, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 (MSG), 

numa face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em 

perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada 

em chapa de ferro nº 12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, 

fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da 

porta; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária 

para a instalação e fixação da porta e do batente; não remunera arremates de 

acabamento. 

 

6.0.5 - PREPARO DE BASE PARA SUPERFÍCIE METÁLICA COM FUNDO ANTI-

OXIDANTE 

1) Será medido pela área da projeção horizontal da estrutura (m²), com os 

acréscimos: 

a) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção horizontal por 2. 

b) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área de projeção horizontal e 

multiplicar por 2. 

c) Sistema de medição indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medições 

conforme acordo entre contratante e contratado 

2) O item remunera o fornecimento de Zarcão; referência Coral (Zarcoral), Zarcão 

Internacional ou equivalente, materiais acessórios e a mão de obra necessária para 

a execução dos serviços como: limpeza da superfície, lixamento final, remoção do 

pó e aplicação do fundo antioxidante. 

 

6.0.6 - ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA 
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1) Será medido pela área desenvolvida das peças metálicas (m²), com os 

acréscimos: 

a) Estrutura metálica plana: multiplicar a área desenvolvida das peças por 2. 

b) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área desenvolvida das peças e 

multiplicar por 2. 

c) Sistema de medição indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medições 

2) O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base água de secagem rápida 

com acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referência comercial: 

Coralite Zero da Coral, 

Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da Suvinil ou 

equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de água para proteção de 

superfície; referência comercial: Fundo preparador Coralite Zero da Coral, Metalatex 

Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da Suvinil ou 

equivalente. Preparo da superfície: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, 

sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverão 

ser raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através de lixamento, antes de 

qualquer aplicação (NBR 13245). Remunera equipamentos, materiais acessórios e a 

mão de obra necessária para a execução dos serviços de: aplicação em duas 

demãos de fundo preparador a base de água destinada a proteção e reparo da 

superfície, aplicação de duas a três demãos de tinta esmalte a base de água, para 

estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou urbanos, conforme 

recomentações indicadas pelos fabricantes. 

 

7.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES (PAISAGISMO)  

 

7.0.1 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS 

ABERTAS) 

1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em 

placas, terra vegetal, sarrafo em "Erisma uncinatum" (conhecida também como 

Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecido como Cambará), nas 

dimensões de 5 x 2,5 cm; inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária 



                Prefeitura Municipal de Lavrinhas 
                Estado de São Paulo 

                                   Paço Municipal, n° 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110 
                               CNPJ: 45.200.029/0001-55 – www.lavrinhas.sp.gov.br  

 
 

51 

 

para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, 

promovendo a completa forração da superfície; irrigação; cobertura com terra 

vegetal; e o estaqueamento da grama quando necessário, em áreas abertas e 

praças. Remunera também a rega e conservação para pega das mudas e a 

substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

 

7.0.2 - ARBUSTO AZÁLEA - H = 0,60 A 0,80 M 

1) Será medido por unidade de muda plantada (un). 

2) O item remunera o fornecimento da muda de arbusto, tipo Azálea / Azaléia 

(Rhododendron indicum), em mudas, com altura variável entre 0,60 e 0,80 m, terra 

vegetal orgânica adubada e a mão de obra necessária para a execução dos serviços 

de preparo do solo, plantio das mudas, irrigação, cobertura com terra vegetal; 

remunera também a rega e conservação para pega das mudas e eventual 

substituição das mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

 

7.0.3 - ARBUSTO MORÉIA - H = 0,50 M 

1) Será medido por unidade de muda plantada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de arbusto, tipo Moréia (Dietes bicolor), em 

mudas, com altura média de 0,50 m, terra vegetal orgânica adubada e a mão de 

obra necessária para a execução dos serviços de preparo do solo, plantio das 

mudas, irrigação, cobertura com terra vegetal; remunera também a rega e 

conservação para pega das mudas e eventual substituição das mudas que não 

pegarem, num prazo de 30 dias. 

 

7.0.4 - ARBUSTO ALAMANDA - H = 0,60 A 0,80 M 

1) Será medido por unidade de muda plantada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de arbusto, tipo Alamanda (Allamanda schotti), 

em mudas, com altura variável entre 0,60 e 0,80 m, terra vegetal orgânica adubada 

e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de preparo do solo, 

plantio das mudas, irrigação, cobertura com terra vegetal; remunera também a rega 

e conservação para pega das mudas e eventual substituição das mudas que não 

pegarem, num prazo de 30 dias. 
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7.0.5 - ARBUSTO CURCÚLIGO - H = 0,60 A 0,80 M 

1) Será medido por unidade de muda plantada (un). 

2) O item remunera o fornecimento da muda de arbusto, tipo Curcúligo (Curculigo 

capitulata), emmudas, com altura variável entre 0,60 e 0,80 m, terra vegetal orgânica 

adubada e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de preparo do 

solo, plantio das mudas, irrigação, cobertura com terra vegetal; remunera também a 

rega e conservação para pega das mudas e eventual substituição das mudas que 

não pegarem, num prazo de 30 dias. 

 

8.0 – BANCOS 

 

8.0.1 - BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PÉS EM FERRO FUNDIDO 

PINTADO 

1) Será medido por unidade de banco instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de banco de madeira com encosto, tipos: 

cavalinho ou tamanduá com encosto, constituídos em réguas de madeira de lei 

Cumaru, ou Jatobá, ou Tauari 

(madeira de lei reflorestada) e resistente a intempéries, comprimento de 1,60 m, 

espessura de 2,5 mm e largura de 5 cm, tratadas e envernizadas com verniz 

marítimo com filtro solar; pés em ferro fundido pintado com tinta esmalte na cor 

preta. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender 

aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos 

Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. Não remunera fundação em concreto 

armado. 

 

 

9.0 – LIMPEZA FINAL 

 

9.0.1 – LIMPEZA DA OBRA 

1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). 
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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. 

 

 

Lavrinhas, 22 de outubro de 2019. 
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