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1. OBJETIVO 

Este memorial tem como objetivo apresentar descrição detalhada para as 
Obras de Complemento do Hospital Regional de Bebedouro – Fase 3, 

situado Av. Amélia Bernardino Cutrale, s/n - Bebedouro - São Paulo. 

2. DESCRIÇÃO DA OBRA 

A obra a ser executada compreende a continuidade e conclusão dos 

serviços dos Blocos 1, 2 e 3, sistema de exaustão condicionamento de ar 
e área externa.  

Hospital em funcionamento para atendimento exclusivo a pandemia.  

As áreas de atuação serão liberadas de acordo com as necessidades do 

hospital e autorização da fiscalização junto Fundação administradora. 

 

QUADRO DE ÁREAS 

Hospital de Bebedouro 
 

  

Área do Terreno:  22.182,00 m² 

Bloco 01 - Hospital 
 

  

Térreo  2.403,73 m² 

1º Pavimento  2.403,73 m² 

2º Pavimento - Andar Técnico  1428,74 m² 

3º Pavimento  1.245,12 m² 

4º Pavimento  1.245,12 m² 

5º Pavimento  1.245,12 m² 

Àtico 155,66 m² 

Marquises 150,00 m² 

Total  10.277,22 m² 

Bloco 02 - ADM 
 

  

Térreo  1.715,37 m² 

Superior  1530,77 m² 

Marquises 11,10   

Total  3.257,24 m² 

Bloco 03 - Serviços 
 

  

Pavimento único 668,43   

Total  668,43 m² 

Portarias 
 

  

Guarita 1 119,00 m² 

Guarita 2 9,00   

Subestação 66,25   

Total  194,25 m² 

TOTAL GERAL 14.397,14 m² 
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Bloco 1 

 
 Pavimento Térreo: 

Serviços de elétrica, rede de dados e voz, pintura, finalização de 

instalação do piso em manta vinílica, finalização de forro nas salas de 
RX, RX Contraste, Tomografia e Ressonância magnética, executar 

marquises metálicas, bises metálicos externos, instalação de bate-
macas e comunicação visual. Automatização da porta principal. 

 

 1º Pavimento: 
Serviços de elétrica, rede de dados e voz, pintura, instalação de brises 

metálicos externos, infraestrutura e banheira na sala de PPP, 
instalação de bate-macas e comunicação visual.  
 

 2º Pavimento 
Serviços de elétrica, rede de dados e voz, pintura, Infra estrutura 

para instalação de equipamentos (Auto claves / Termo desinfectora) 
contendo dreno, hidráulica, serviços de pintura, finalização de 

instalação de forro, infra estrutura para lavadora ultrassônica,  

instalação de equipamentos e infra estrutura para osmose reversa e 
comunicação visual. 

 

 3º Pavimento 
Revisão nos serviços de pintura, piso e forro, rebaixamento da 
bancada do posto de enfermagem para cadeirantes, instalação de 

bate-macas, instalação de brises metálicos externos e comunicação 

visual. 

 
 4º Pavimento: 

Finalização geral do pavimento, constituído de enfermarias, 
totalizando 34 leitos, sendo serviços de pintura, forro fixo e 

modulado, finalização das instalações elétricas, rede de dados, voz e 
chamada de enfermagem, instalação de barras de deficientes 

faltantes, instalação de bancadas (aço inox, granito e madeira), 
louças, lavatórios e metais faltantes, instalação de portas-corta fogo 

faltantes, instalação geral de marcenaria, rebaixamento da bancada 
do posto de enfermagem para cadeirantes, instalação de bate-

macas, instalação de brises metálicos externos, sistema de combate 
a incêndio e comunicação visual. 
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 Pavimento 5: 
Finalização geral do pavimento, constituído de enfermarias, 

totalizando 34 leitos, sendo serviços de pintura, forro fixo e 
modulado, finalização das instalações elétricas, rede de dados, voz e 

chamada de enfermagem, instalação de barras de deficientes 
faltantes, instalação de bancadas (aço inox, granito e madeira), 

louças, lavatórios e metais faltantes, instalação de portas-corta fogo 
faltantes, instalação geral de marcenaria, rebaixamento da bancada 

do posto de enfermagem para cadeirantes, instalação de bate-
macas, instalação de brises metálicos externos, sistema de combate 

a incêndio e comunicação visual. 
 

 Caixas de escada 
Pintura, elétrica, iluminação, iluminação de emergência, fechamento 
vertical e horizontal conforme normas de combate a incêndio, shafts 

e comunicação visual. 
 

 Cobertura 
Elétrica, pintura, Instalação de porta corta fogo 
 

 Fachada 
Instalação de Brises, Instalação de marquises, elétrica, iluminação 
das marquises e comunicação visual. 

 
 

Bloco 2 
 

 Construído em Dois pavimentos sendo Administração, 
laboratórios, manutenção, necrotério, farmácia, 
almoxarifado, vestiários, cozinha e refeitório. 
 
No pavimento térreo encontram-se prontos: o refeitório, vestiários 

masculino e feminino. A cozinha, parcialmente pronta, atende as 
necessidades de uso da unidade. 

 
Os demais setores deverão ser realizada a finalização geral contendo 

os serviços de instalações elétricas, dados e voz, hidráulica, esgoto, 
piso cerâmico, piso vinilico, piso de granilite, soleiras, forro de gesso, 

pintura,  caixilhos em alumínio conforme projeto incluindo instalação 
de telas mosquiteiras, instalação de portas em laminado melaminico 

encabeçada em inox conforme modelo existente, portas em alumínio 
/ ferro, portas de enrolar, moldura dos elevadores, fechamento até o 
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forro nos balcões de distribuição, bancadas de granito, bancadas em 

MDF, bancadas em inox, louças, lavatórios e metais faltantes, 
instalação geral de marcenaria, instalação de coifas, infra estrutura 

(H2O, dreno e elétrica) nos balcões de distribuição da SND, 
instalação de balcões e equipamentos para cozinha industrial , 

instalação de grelhas, prever fechamento  sob a escada, fechamento 

com “bonecas” onde houver dutos de climatização aparente, 
instalação de infr estrutura para pass-through, câmaras frias, 

sistema de combate a incêndio, finalização dos sistemas de 
climatização, instalação das marquises metálicas, manutenção dos 

caixilhos, finalização dos guichês e visores, instalação de barra de 
deficientes, instalação de divisórias em sanitários, prever tratamento 

do piso na escada externa, instalação de bancos no jardim suspenso 
e comunicação visual  

 
Cobertura- serviços complementares, como calhas e rufos, 

construção de casa de maquinas em estrutura metálica para os 
equipamentos de ventilação e exaustão, além de instalações elétricas 

e pintura. 
 

Bloco 3 

 

Este bloco construído em um único pavimento comporta os setores das 

centrais de gases, vácuo e ar comprimido, casa dos geradores, sala QGBT, 
sala dos transformadores, sala dos motoristas, estacionamento de 

ambulância, resíduos comuns, resíduos hospitalares e câmera fria para 
lixo. 

Os serviços a serem executados consistem no fornecimento e instalação 

da câmara fria e do reservatório de combustível para os geradores.  

 

 Estacionamento: 

Complemento do estacionamento em piso intertravado, sistema de 

captação de águas pluviais, guias sarjetas, instalação de guarda corpo, 
plantio de gramas, pintura de gradis, execução de lombofaixas e 

rebaixamento de calçadas para cadeirantes, muro e comunicação visual. 

 

 Sistema de ar condicionado: 

O sistema de ar condicionado do bloco 1 encontra-se em funcionamento 
parcial sendo que o 4º e 5º pavimentos, será necessário limpeza do 
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sistema, balanceamento e revisão nas casa de maquinas dos andares no 

total de 3 por andar, de forma que venha estar em perfeita condições de 
uso, com fornecimento de peças e filtros onde for necessário. 

O Sistema de ar condicionado do bloco 2 encontra-se com os dutos 
instalados precisando de complementos, tubulação de agua fria instalada 

precisando de seus complementos.  

Os demais serviços serão executados em sua totalidade, o chiller's de 175 
TR's deverá ser instalado na cobertura do bloco 1 (6º andar) e interligado 

no bloco 2, serão instalados também bombas de água gelada, 
climatizadores, fan&coil's / fancoletes, rede hidráulica isolada, 

interligações elétricas / controles, quadros elétricos, dutos de 
insulflamento e retorno, grelhas, difusores e sistema de ventilação e 

exaustão da cozinha, exaustões para ambientes sem ventilação natural. 

 

 Sistema de tratamento de esgoto: 

Deverá ser implantado o sistema de tratamento de esgoto com 
fornecimento de projeto aprovado na CETESB. 

 

 Sistema de combate a incêndio: 

A edificação está operando com AVCB parcial para funcionamento em 

função do atendimento emergencial da pandemia, será necessária a 
revisão dos projetos junto ao Corpo de Bombeiros e a implantação 

definitiva do sistema de acordo com as normas vigentes. 

 

3 – GENERALIDADES 

MATERIAIS E SERVIÇOS 

Os materiais empregados na obra deverão ser novos, de primeira 
qualidade, cumprindo rigorosamente as especificações do projeto, as 

normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as 

normas dos órgãos públicos que regulam os trabalhos descritos neste 
Memorial.  

A Fiscalização poderá exigir da Contratada o exame ou ensaios em 
laboratório, certificado de origem e qualidade de qualquer material a ser 

empregado na obra. Na ocorrência de rejeição deste material, a 
Contratada obriga-se a retirá-lo da obra no prazo máximo de 72 horas. 
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Na impossibilidade de adquirir ou empregar algum material especificado, a 

Contratada poderá substituí-lo, após a aprovação da fiscalização e autor 
do projeto, por outro equivalente obedecendo aos critérios de mesma 

qualidade, resistência, aspecto e preço. 

A Fiscalização poderá impugnar, mandar demolir e refazer, serviços 

executados em desacordo com o projeto ou por falha na execução. A 

Contratada obriga-se a iniciar a demolição no prazo de 48 horas após a 
comunicação, da ocorrência, não havendo qualquer ônus financeiro ao 

contratante e sem alteração no cronograma físico.  

Obrigações da Contratada: 

Na execução dos serviços, contratar mão de obra tecnicamente qualificada 
e observar a boa técnica, especificações do projeto e normas de 

segurança. 

a. Fornecer aos seus técnicos e funcionários todas as ferramentas, 

instrumentos e equipamentos de proteção individual e coletiva 
necessários à execução dos serviços; 

b. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e as normas 
técnicas quando da aplicação de materiais industrializados e de 

emprego especial, responsabilizando-se pela técnica e os ônus 
decorrentes da má aplicação dos mesmos;  

c. Fornecer a Fiscalização e funcionários uniformes e identificação 

devendo encaminhar, previamente ao início dos trabalhos, relação 
dos mesmos para emissão da autorização de entrada nas 

dependências da Unidade;  

d. Arcar com as despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro 

contra acidentes pessoais e a terceiros e quaisquer outras que forem 
devidas e referentes aos serviços executados por seus funcionários 

ou subcontratados, uma vez que os mesmos não têm nenhum 
vínculo empregatício com a Contratante; 

e. Observar as leis, regulamentos e posturas referentes ao serviço e à 
segurança de seus funcionários bem como aos usuários e 

funcionários da Unidade, obedecendo à melhor técnica vigente e 
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos do 

CREA, especialmente no que se refere à Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART; 

f. Apresentar garantia, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, sobre 

serviços e de no mínimo 1(um) ano sobre equipamentos (exaustor 
elétrico, pressurizador de água, etc.), a partir da data do termo de 

entrega e recebimento definitivo da obra, devendo refazer ou 
substituir por sua conta, sem ônus para o Cliente e Fiscalização, as 
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partes que apresentarem defeitos ou vícios de execução, não 

oriunda de mau uso por parte da proprietária, sem prejuízo das 
sanções legais; 

g. À Contratada cabe a segurança da obra, mantendo uma vigilância 
diurna e noturna, sendo de sua responsabilidade a guarda dos bens 

de sua propriedade e da Contratante, e; 

h. Os serviços constantes deste objeto deverão ser executado em 03 
(três) meses, a contar da data da emissão da Ordem de Início de 

Serviços. 

4- SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

Caberá à Contratada a elaboração de todos os cálculos, 
dimensionamentos e desenhos necessários à perfeita compreensão dos 

serviços, consubstanciados nos Projetos Executivo; 

Caberá ainda à Contratada a verificação quanto a exatidão dos elementos 

contidos nos projetos executivos, e em nada será de responsabilidade da 
fiscalização. 

Concluídas as obras a contratada deverá encaminhar ao contratante os 
projetos finais “As Built”, incluindo além dos projetos também as 

especificações dos materiais utilizados, manuais e garantias dos 
equipamentos e todas as informações necessárias para a manutenção dos 

sistemas. 

A aprovação de todos e quaisquer desenhos, cálculos, detalhes e/ou 
especificações, por parte da fiscalização, não isentará Á Contratada da 

responsabilidade técnica total do projeto, bem como no tocante à 
representação correta do solicitado e vistada pela Contratante, 

providenciando ainda, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) de cada profissional contratado. 

5 - INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

O local e a área para a locação do canteiro de obras serão determinados 

pela fiscalização, devendo a Contratada verificar no local da obra todas as 
condições e facilidades existentes, tais como: 

a. Tubulação de água fria; 
b. Tubulações de águas pluviais;  

c. Caixas de passagens; 
d. Sistema de coleta de águas pluviais; 

e. Sistema de água e esgoto; 

f. Tubulações de energia; 
g. Tubulações de telefonia, e; 

h. Tubulações de lógica; 
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O canteiro a ser executado pela Contratada deverá incluir os seguintes 
itens: 

a. Escritório para fiscalização; 

b. Alojamento para os funcionários para refeição com copa, vestiário 
de funcionários, com sanitários e chuveiros em número apropriado. 

c. Depósito de materiais, equipamentos e ferramentas com segurança, 

devidamente trancados; 
d. A construção de tapumes e portões limitando as áreas de 

construção, conforme aprovado no esquema proposto pelo 
construtor, e; 

e. Sinalização adequada para evitar acidentes do trabalho, bem como 
elementos de proteção, e EPI’s adequados para cada atividade. 

É de responsabilidade da Contratada o fornecimento e instalação de 

maquinários, equipamentos e ferramentas necessárias, para a execução 
de obra.  

Deverá também, manter a obra em permanente estado de limpeza 

higiene e conservação, com remoção de entulho resultante, tanto no 
interior da mesma como do canteiro de serviços. 

Seguro da obra deverá ser executado/contratado pela Contratada de 
modo a prevenir qualquer eventualidade de incêndio, danos ou outros 

riscos ao patrimônio. 

Será necessário um planejamento completo da obra, incluindo estocagem, 

movimentação horizontal de materiais e mobilização de mão de obra de 
forma criteriosa, visto que o prazo para conclusão é exíguo (90 dias) e 

não será dilatado em hipótese alguma. 

Todo o perímetro da obra deverá ser devidamente isolado através de 

tapumes, devendo-se prever acesso vertical externo à mesma, quando a 
execução dos serviços porventura venha atrapalhar o cotidiano do 

Hospital. 

Caberá a Contratada a limpeza do local no início das obras. Estes serviços 

deverão ser executados de forma a deixar completamente livre não só 

toda a área das obras como também os caminhos necessários ao 
transporte e estocagem dos materiais de construção.  

Todo entulho resultante de demolição deverá ser acondicionado em 
caçambas metálicas até o momento do transporte para o bota-fora. 

A contratada manterá quadro com a qualificação e a quantidade de 
funcionários operacionais, o cronograma físico atualizado e o livro de 

registro (diário de obras), onde serão anotadas as ocorrências relativas ao 
andamento dos serviços. 
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Deverá ser confeccionada e instalada pela Contratada, em local visível, a 

placa de obra, conforme modelo fornecido pela Secretaria de Estado da 
Saúde. 

 

ESPECIFICAÇÕES / NORMAS / CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES 

 

1.0   Serviço técnico especializado  

 

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 

1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela 
Contratante e/ou Gerenciadora (un). 

2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de estrutura de 

concreto, metálica e / ou madeira, contendo todas as informações e 
detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o 

padrão da Contratante e / ou Gerenciadora. O projeto deverá ser 
constituído por: peças gráficas no formato A1; especificações técnicas; 

memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo 
pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo: 

a) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software 
Autocad ou Revit apresentados da seguinte forma: 

- Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e 
liberação pela Contratante e/ou Gerenciadora, para a execução do projeto 

executivo; 

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante 

e/ou Gerenciadora, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em 
papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão dwg e rvt a 

respectiva versão com extensão plt ou pdf, em compact disc (CD Rom). 

b) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista 
de quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão 

ser desenvolvidos por meio dos softwares word ou excel, e apresentados 
da seguinte forma: 

- Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; 

- Os arquivos eletrônicos com extensão doc ou xls, em compact disc (CD 

Rom). 
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2.0   Início, apoio e administração da obra 

 

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO – ÁREA MÍNIMA DE 13,80 

M² 

1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro 

de meses alocado na obra (un x mês). 

2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, 

instalação, desmontagem e a remoção completa de container módulo para 
alojamento, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m². 

 

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 

LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO – ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² 

1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro 
de meses alocado na obra (un x mês). 

2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, 
instalação, desmontagem e a remoção completa de container módulo para 

escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto para chuveiro, 
conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m². 

 

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO – ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M² 

1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro 
de meses alocado na obra (un x mês). 

2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, 
instalação, desmontagem e a remoção completa de container módulo para 

sanitário, com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios 

individual ou 1 coletivo tipo calha, 2 mictórios individual ou 1 coletivo tipo 
calha, 4 pontos para chuveiro, conforme NR18 (2015). Área mínima de 

13,80 m². 

 

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO – ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² 

1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro 

de meses alocado na obra (un x mês). 

2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, 

instalação, desmontagem e a remoção completa de container módulo para 
depósito, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m². 
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PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE NYLON 

1) Será medida pela área de tela instalada (m²), onde: 

a) Sobre fachadas será medido o desenvolvimento perimetral realmente 
entelado; 

b) Sobre balancins e afins será medida a quantidade real de tela fornecida 

e instalada, não sendo computados os reaproveitamentos por 
deslocamentos. 

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação 
e a mão de obra necessária para execução de proteção de fachada com 

tela de nylon, malha de 1,5 ou 2,0 mm 

com fitilhos para amarração, pontalete e sarrafo de “Erisma uncinatum” 

(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida 
como Cambará). 

 

TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO 

1) Será medido por área, aferida na projeção vertical, de tapume 
executado, previamente aprovado pela gerenciadora e/ou contratante 

(m²). 

2) O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 

mm, pontalete de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou 

Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida comoCambará), de 3" x 3", 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução do 

tapume com portão, conforme padrão da gerenciadora e / ou contratante. 
Não remunera a ferragem completa para portão. Remunera também a 

desmontagem completa do tapume defechamento e remoção do material 
utilizado. Remunera também material e a mão de obra necessário para a 

pintura em látex na face externa. 

 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM 
ALTURA ATÉ 10 M 

1) Será medido pela altura do andaime montado e desmontado, sendo 
medido 100% na desmontagem (m). 

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 
montagem, desmontagem,empilhamento das peças e traslado interno na 

obra, para andaimes em torres com até 10 m de altura, inclusive o 

madeiramento do tablado. 
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ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO 

1) Será medido pela altura de andaime em torre multiplicado pelo período 
em meses de locação, altura da torre a partir de 2,00 m (m x mês). 

2) O item remunera o fornecimento de locação de andaime tubular tipo 
torre metálico com base quadrada (1,5 x 1,5 m), mão de obra necessária 

para transporte interno na obra: Quadros de 

base com travamentos e rodas emborrachadas para locomoção; guarda-
corpo e rodapé, plataforma e quadros com escada; pisos metálicos. 

Utilizado somente para postes e pontos localizados; não substitui o 
andaime fachadeiro. Conforme NR 18 e/ou normas vigentes. Não 

remunera montagem e desmontagem. 

 

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. 

 

 

3.0   Fundação 

 

FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE 

1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, 

não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 

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

execução e instalação de formas em chapas compensadas plastificadas de 
12 mm de espessura para concreto aparente; 
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incluindo cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de 

enrijecimento em "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou 
Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará); desforma e 

descimbramento. 

 

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

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de 
armadura (kg). 

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 
500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer 

bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e 
materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de 

desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 

CONCRETO USINADO, 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, posto obra, de concreto usinado, 
resistência mínima à compressão de 30,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 

+ 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 30 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 30 cm. 

 

4.0   Estrutura 

 

FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE 

1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, 
não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
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2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para 

execução e instalação de formas em chapas compensadas plastificadas de 
12 mm de espessura para concreto aparente; incluindo cimbramento até 

3,00 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em "Erisma 
uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" 

(conhecida como Cambará); desforma e descimbramento. 

 

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

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de 
armadura (kg). 

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 
500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer 

bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e 
materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de 

desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 

CONCRETO USINADO, 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, posto obra, de concreto usinado, 

resistência mínima à compressão de 30,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 
+ 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

6.0   Remoção de entulho   

 

TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O 

LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO 

1) Será medido pelo volume de material ensacado transportado (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de mão de obra e recipientes (sacos 
de ráfia) necessários para o transporte manual horizontal e/ou vertical, de 

qualquer material ensacado oriundo de demolição até o local de despejo 
ou acomodação; remunera também a proteção das áreas envolvidas, bem 

como o despejo e acomodação dos materiais. 
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REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL 

REJEITADO E MISTURADO POR VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA 
E LÃ DE VIDRO 

1) Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³). 

2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual 

de material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e 

lã de vidro até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade 
de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e 

retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às 

exigências de legislação municipal, abrangendo: 

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos 

provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e 
determinações previstas na legislação: 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e 

normas; 

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, 

remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, 
o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da 

distância do local de despejo; 

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários 
para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, 

até o local onde está situada a caçamba; 

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos 

materiais na caçamba; 

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários 

ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a 
natureza dos serviços prestados. 

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e 
transporte, deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" 

(CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, 
origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de 

disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta 
destinação; 

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto 

aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. 

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da 

NBR 10004/2004. 
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7.0   Cobertura 

 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A 36, SEM 
PINTURA 

1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no 
projeto de estrutura metálica, em porcentagens, conforme tabela de 

pagamento do item 3 (kg). 

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura 

metálica em aço ASTMA 36, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos 
galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso 

nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da 

estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à 
obra; montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças 

por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual Sa 2 
1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 

3) Tabela de pagamento: 

a) 5% do peso total da estrutura, na entrega do projeto de fabricação; 

b) 55% do peso total da estrutura, no beneficiamento das peças para 
montagem e instalação completa da estrutura; 

c) 40% do peso total da estrutura, na conclusão da montagem e 
instalação completa da estrutura, inclusive o preparo das peças por meio 

de jato abrasivo. 

 

MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA 

1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no 

projeto de estrutura metálica (kg). 

2) O item remunera a montagem e instalação completa; preparo da 
superfície das peças por meio de jato de abrasivo e translado interno à 

obra de estrutura metálica. Não remunera o fornecimento da estrutura 
metálica. 

 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM 

PINTURA 

1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no 

projeto de estrutura 
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metálica, em porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 

(kg). 

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura 

metálica em aço patinável ou aclimável, com teores dos elementos de liga 
(cobre, cromo, fósforo e níquel), que propiciam a formação de uma 

película (a pátina) de óxidos compacta, aderente e pouco solúvel em 

água, a partir da exposição do material aos ciclos de molhagem (chuva e 
orvalho) e secagem (sol e vento), demorando em média de 1 até 3 anos 

para ser completamente formada, apresentando então coloração vermelho 
escura, impedindo que os elementos causadores da corrosão atmosférica 

atinjam o material; referência comercial COS AR COR 400 E fabricação 
COSIPA, ou USI-SAC-41-E fabricação USIMINAS, ou CSN COR 420 

fabricação CSN ou equivalente; remunera também, projeto de fabricação, 
o fornecimento de chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, 

chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de 
projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em 

fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; 
montagem e instalação completa da estrutura, em ambientes urbanos ou 

rurais ou em atmosfera industrial não muito agressiva. 

3) Tabela de pagamento: 

a) 5% do peso total da estrutura, na entrega do projeto de fabricação; 

b) 55% do peso total da estrutura, no beneficiamento das peças para 
montagem e instalação completa da estrutura; 

c) 40% do peso total da estrutura, na conclusão da montagem e 
instalação completa da estrutura, inclusive o preparo das peças por meio 

de jato abrasivo. 

 

TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM LÃ DE ROCHA 

1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em 

projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; 

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção 

horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os 
acréscimos: 

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

_ 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; 

_ 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. 



 

Coordenadoria Geral de Administração CGA/GTE 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 - 3º andar | CEP 05403-000 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3066-8000 

  19/22 

2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aço zincado 

acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces em 
várias cores, dois perfis trapezoidais com 0,50 mm de espessura cada, em 

qualquer comprimento; referência comercial LR 25, fabricação Perfilor 
(Perkrom), ou MBP 25 TAC Lã de Rocha, fabricação Metalúrgica Barra do 

Piraí (MBP) ou equivalente; lã de rocha com espessura de 50 mm e 

densidade média de 32 kg / m³; espaçador para telha; materiais 
acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio metálica, ou de 

madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra 
necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem 

completa das telhas. 

 

TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 
TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO 

1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em 

projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; 

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção 

horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os 
acréscimos: 

_ 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação; 

_ 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação; 

_ 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação. 

2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aço zincado 
acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces em 

várias cores, dois perfis trapezoidais com 0,50 mm de espessura cada, em 
qualquer comprimento, com poliuretano injetado (densidade mínima de 

30 kg / m³ e 30 mm de espessura); referência comercial MBP 40 TAC PUR 
Super, fabricação Metalúrgica Barra do Piraí (MBP) ou equivalente; 

materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, 
metálica, ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e 

a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a 
instalação completa das telhas. 

 

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M 

1) Será medido por comprimento instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em 
chapa galvanizada nº 24, 
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com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, 

junção em outras peças, vedação e fixação. 

 

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M 

1) Será medido por comprimento instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em 

chapa galvanizada nº 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais 
acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. 

 

CHAPA DE AÇO EM BITOLAS MÉDIAS 

1) Será medido por peso de chapa de aço utilizada (kg). 

2) O item remunera o fornecimento de chapa de aço, com espessura de 

bitolas médias, para apoio ou junta de dilatação em estrutura; inclusive 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da 

chapa. 

 

8.0   Forro / Divisórias 

 

FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, 
FIXO 

1) Será medido por área desenvolvida de forro executado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro monolítico em 

gesso para uso interno "drywall", retos ou curvos, horizontais ou 
inclinados constituído por: Estrutura em perfis leves de aço galvanizado 

com zincagem tipo B (260 g / m²), compreendendo: perfis de aço com 
espessura de 0,50 mm, denominados canaletas longitudinais, ou perfil 

tabica, espaçados a cada 60 cm; união em aço para a fixação dos perfis 

longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em aço, para a fixação dos 
perfis nos pendurais de sustentação do forro; suspensão com regulagem 

em aço galvanizado para a fixação dos montantes; pendurais em arame 
galvanizado nº 10 (BWG); parafusos autoperfurantes e atarraxantes, 

galvanizados para a fixação das chapas e perfil / perfil; Uma chapa, fixada 
na face externa da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e 

cartão duplex, tipo Standard (ST), com espessura de 12,5 mm; fita de 
papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, 

com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos 
salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega 

rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, e massa 
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especial para a calafetação e colagem das chapas. Referência Forro FGE, 

fabricação Lafarge Gypsum, ou Placostil F530, fabricação Placo, ou 
equivalente. Remunera também todo o material acessório, equipamentos 

e a mão de obra necessária para a execução de forros, de acordo com as 
recomendações e especificações dos fabricantes, inclusive a execução de 

recortes para luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados 

os vãos decorrentes. 

Após o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverão apresentar a 

superfície lisa, monolítica e sem junta aparente, para receber acabamento 
final em pintura. Não remunera o fornecimento do acabamento final em 

pintura, nem sancas ou molduras especiais. Normas técnicas: NBR 14715 
e 15758-2. 

 

FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO LISO COM 

PELÍCULA EM PVC – 625 MM X 1250 MM, ESPESSURA DE 9,5 MM, 
REMOVÍVEL 

1) Será medido por área desenvolvida de forro executado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de forro em gesso acartonado, 

removíveis, constituídos por: placa de gesso acartonado, revestida a 
quente, com uma película rígida de PVC, com modulação de eixo a eixo de 

625 x 1250 mm, espessura de 9,5 mm, acabamento liso ou linho com 

borda reta; coeficiente de atenuação acústica CAC de 35 - 36 decibéis; 
resistência à umidade RH de 90 %; estrutura de apoio metálica, 

constituída por perfil principal tipo "T" de 24 mm, pendurais rígidos nos 
perfis principais, a cada 625 mm e preferencialmente com perfil “T” de 

aço, tipo clicado; inclusive os acessórios necessários à instalação. 
Remunera também o fornecimento da mão de obra especializada e 

equipamentos necessários para a instalação completa da estrutura de 
sustentação, tirantes, painéis, acessórios e arremates do forro, conforme 

recomendações do fabricante. Referência comercial: Gyprex da Placo ou 
equivalente. 

Norma técnica: NBR 14715. 

 

ABERTURA PARA VÃO DE LUMINÁRIA EM FORRO DE PVC MODULAR 

1) Será medido por unidade de abertura executada, em forro de PVC 

modular (un). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra 
especializada necessária para a execução de abertura em forro com placas 

extrudadas modulares em PVC, conforme dimensões do aparelho a ser 
instalado. 
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DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA 

AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120 / 70 MM - 2 ST / 2 ST LM 

1) Será medido por área de fechamento e/ou divisória instalada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de 
fechamento e/ou divisórias drywall para vedações internas não estruturais 

com 12 cm de espessura e resistência ao fogo de 60 minutos, composta 

por: Duas chapas, em cada face da estrutura, tipo standard e com 
espessura de 12,5 mm (2 ST 12,5 + 2 ST 12,5); isolamento acústico de 

50 a 52 dB, com lã mineral (vidro ou rocha) com espessura mínima de 50 
mm; estrutura em perfis leves de aço galvanizado por processo contínuo 

de zincagem por imersão a quente, compreendendo perfis de aço com 
espessura de 0,50 mm, largura nominal de 70 mm, denominados guias e 

montantes espaçados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme altura 
entre as fixações; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm 

para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, 
tabicas metálicas e rodapés metálicos, quando houver; fita de papel 

microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, com 
reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos 

salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega 
rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, e massa 

especial para a calafetação e colagem das chapas. Remunera também a 

execução de recortes para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, 
não devendo ser descontados os vãos decorrentes. Não remunera 

batentes de vão de portas, sancas ou molduras. Normas técnicas: NBR 
14715-1, NBR 15758. 

 

9.0   Alvenaria e elemento divisor/Cobertura 

 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM 

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

os vãos (m²). 

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

necessária para a execução de alvenaria de elevação, confeccionada em 
tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. 
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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). 

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. 

 

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO 

1) Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos 

diversos elementos estruturais (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aço CA-

50 e arame recozido para armação; tábua de Quarubarana ("Erisma 
uncinatum"), conhecida também como Cedrinho para as formas. 

Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para 
a execução das vergas, contravergas ou pilaretes. 

 

10.0   Revestimentos 

 

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. 

 

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. 
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REBOCO 

1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos 
de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 

m² deverão ser deduzidos na totalidade e asespaletas desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de 

obra necessária para a execução do reboco. 

 

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20 X 20 CM, TIPO 

MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA 

1) Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica esmaltada, 
descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas 

desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de 

placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe 
extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes, 

formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIII classificação Porosos (alta 
absorção, resistência mecânica baixa); 

c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a 

produtos domésticos e de piscinas); 

d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 

(mancha removível com produto de limpeza forte); 

e) Resistente ao choque térmico; 

f) Antiderrapante: não Remunera também o fornecimento de argamassa 
colante industrializada tipo 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 3 mm. Não remunera os serviços de regularização da 
superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 

14081-1. 
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PEITORIL E / OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2,0 cm e largura 

de 21  até 30 cm 

1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com 

granito (m). 

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

necessária para execução do revestimento de peitoril e/ou soleira com 

granito na espessura de 2,0 cm e largura de 21  até 30 cm; assentamento 
com argamassa de cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou 

rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, nas cores: 
Andorinha, Corumbá, Branco Dallas, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. Não 

remunera o preparo prévio da superfície. 

 

11.0   Bate maca 

 

CORRIMÃO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM 

AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 131 MM 

1) Será medido pelo comprimento do protetor de parede executado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de corrimão, bate-maca, ou protetor 
de parede em PVC, com amortecimento a impacto, altura 131 mm e 

espessura aproximada 61 mm, reforçado internamente com aço 
galvanizado, fixado na parede com suportes de alumínio, deixando 

afastado da mesma, em diversas cores; remunera também o 
fornecimento de todos os materiais acessórios e a mão de obra necessária 

para a instalação completa. 

 

12.0   Revestimento acustico (casa de maquinas) 

 

LÃ DE VIDRO E / OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2" 

1) Será medido por área de superfície com aplicação de lã de vidro (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de lã de vidro e / ou lã de rocha na 

espessura de 2" (50 mm), inclusive materiais acessórios e mão de obra 

necessária para a aplicação da lã de vidro, com a finalidade de isolamento 
térmico. 
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13.0   Pisos 

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 

1) Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas 
dimensões especificadas em projeto (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 
2, 3 e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão de obra necessária para o 

apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 

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. 

 

PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL 

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

2) O item remunera o fornecimento e aplicação de granilite "in loco" com 
espessura mínima de 8 mm, em várias cores, com acabamento polido, 

mão de obra e material adicionais necessários à execução do serviço em 
pisos; não remunera a regularização e o preparo prévio da superfície. 

 

DEGRAU EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL 

1) Será medido pelo comprimento de degrau revestido, piso e espelho, 
com granilite (m). 

2) O item remunera o fornecimento aplicação de granilite "in loco" com 

espessura mínima de 8 mm, em várias cores, com acabamento polido, 
mão de obra e materiais adicionais necessários à execução do serviço em 

degraus virados a prumo; não remunera a regularização e o preparo 
prévio da superfície. 

 

RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM 

1) Será medido pelo comprimento de rodapé executado (m). 

2) O item remunera o fornecimento e aplicação de granilite "in loco" com 

espessura mínima de 8 mm, em várias cores, com acabamento polido, 
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mão de obra e material adicionais necessários à execução do rodapé com 

até 10,0 cm de altura; não remunera a regularização e o preparo prévio 
da superfície. 

 

RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA PARA ÁREA 

COM ALTAS TEMPERATURAS, DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E 

MECÂNICA, ALTURA DE 10 CM, PARA USO INDUSTRIAL E COZINHAS 
PROFISSIONAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

1) Será medido por comprimento de rodapé assentado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica não 

esmaltada extrudada, para áreas com altas temperaturas, de primeira 
qualidade (classe A ou classe extra), altura de 10 cm, com indicação de 

uso em indústrias e cozinhas profissionais, com as seguintes 
características: 

Referência comercial: Gail, Hunter Douglas, Cerâmica São Luiz ou 
equivalente; 

b) Dimensões:240 x 100 x 9 mm, 240 x 100 x 10 mm, 300 x 100 x 9 mm 
ou 300 x 100 x 14 mm; 

c) Absorção de água: < 3%, grupo de absorção AI; 

d) Resistência química: classe UA até UHA (alta resistência química a 

agentes químicos industriais); 

e) Carga de ruptura >= 2.500 N; 

f) Resistência a abrasão profunda: < 130 mm³; 

g) Resistente ao choque térmico; 

h) Resistente ao congelamento; 

i) Coeficiente de atrito: > 0,60 (classe de atrito 2); 

Remunera também o fornecimento de argamassa industrializada 

resistente a temperaturas, tipo AC-III-E, e a mão de obra necessária para 
a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de 

assentamento, preparo e aplicação da argamassa industrializada e o 
assentamento das peças conforme exigências das normas e 

recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de 
regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 

9817, NBR 12260, NBR 13816, NBR 13817 e NBR 13818. 
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REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA 

INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, 
COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 

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

técnico 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 técnico tipo polido, indicado para áreas internas e 
ambientes de médio tráfego, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane, Incepa, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs <= 0,1%, grupo BIa (baixa absorção, alta 

resistência mecânica); 

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) Carga de ruptura > 1.800 N; 

f) Acabamento polido; 

g) Antiderrapante: não; 

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

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada 
tipo AC-III, 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, 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 de 2 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. 
Norma técnica: NBR 15463. 

 

RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E 

AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO 

1) Será medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m). 

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de 

rodapé com altura 
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aproximada de 10 cm, em porcelanato técnico tipo polido, indicado para 

áreas internas e ambientes de médio tráfego, com as seguintes 
características: 

a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs <= 0,1%, grupo BIa (baixa absorção, alta 

resistência mecânica); 

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) Carga de ruptura > 1.800 N; 

f) Acabamento polido; 

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

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada 

tipo AC-III, rejunte para porcelanato 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 o rejuntamento das peças com junta 
média de 2 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. 

Norma técnica: NBR 15463. 

 

REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA 

DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO 

1) Será medido pela área de superfície com revestimento vinílico 

executado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de revestimento vinílico 

em manta homogênea flexível monolítica de 2 mm de espessura, com as 
seguintes características: 

a) Composto por resina de PVC transparente, plastificante, pigmento e 
carga mineral; 

b) Acabamento iQ PUR que permite a restauração da superfície; 

c) Classificação de uso 23/34/43 (conforme EN 685 / ISO 10874); 

d) Classe II A conforme NBR 8660 e IT10 para Energia Radiante; 

e) Absorção acústica de 4 db (norma ASTM E989-06); 

f) Juntas soldadas a quente; suprime o uso de cera; 
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g) Resistência à abrasão Classe T (conforme EN 660-2). 

Não remunera o preparo prévio da superfície e o fornecimento e colocação 
de rodapé. Referência IQ Optima da Tarkett ou equivalente. 

 

RODAPÉ HOSPITALAR FLEXÍVEL EM PVC PARA PISO VINÍLICO, 

ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE 

ACRÍLICO 

1) Será medido por comprimento de rodapé instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de rodapé de PVC 
hospitalar, em nível ou de sobrepor, com 7,5 cm de altura e 2 mm de 

espessura, para pisos em mantas ou placas. 

Remunera também a limpeza e o tratamento com aplicação de 

impermeabilizante acrílico, conforme recomendações do fabricante. 
Referência Tarkett ou equivalente 

 

REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5,0 MM, PARA 

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL – COLADO 

1) Será medido pela área de superfície com revestimento, em borracha 

sintética, executado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de 

borracha sintética colorida, com 5,0 mm de espessura total, para 

sinalização tátil de alerta ou direcional, conforme a norma da NBR 9050, 
cola à base de neoprene com alto teor de sólidos, materiais acessórios ea 

mão de obra necessária para a instalação do piso por meio de colagem; 
não remunera o preparo prévio da superfície. 

 

14.1  Divisórias / Mobiliários / Portas 

 

DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL 
COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO 

DE PORTA 

1) Será medido por área de divisória e / ou porta instalada, não se 

descontando nas portas a elevação do piso e / ou rebaixo superior com 
relação à altura da divisória (m²). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de divisória sanitária 
modulada, constituída por: 
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Painéis e portas em laminado melamínico estrutural TS 10 mm, padrão 

dupla face e acabamento texturizado, em várias cores; estrutura em perfil 
de alumínio anodizado natural fosco, ou com pintura eletrostática preta; 

dobradiças automáticas em alumínio anodizado natural fosco acetinado e 
fechadura tipo tarjeta livre / ocupado, com acabamento em nylon com 

fibra de vidro e espelhos em ABS; sapata especial em alumínio fundido 

rígido para fixação dos montantes; tampa do montante em nylon cor 
preta e guarnição do montante em PVC cinza ou preto; batedeira do 

montante em EPDM na cor preta; referência comercial Alcoplac fabricação 
Neocom, Basic System fabricação Perstorp ou equivalente. 

 

REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, CHAPA 20, 

ESPESSURA DE 1 MM, ACABAMENTO ESCOVADO COM GRANA ESPECIAL 

1) Será medido pela área de superfície com revestimento em chapa de 

aço inoxidável executado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento e colocação de revestimento em 

chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20 com espessura de 1 
mm, com acabamento escovado com grana especial; não remunera o 

preparo prévio da superfície. 

 

PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM ACABAMENTO 

TEXTURIZADO, BATENTE EM ALUMÍNIO COM FERRAGENS - 60 X 180 CM 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação da folha de porta em 
laminado melamínico estrutural com 10 mm de espessura, dupla face, 

acabamento texturizado, totalmente à prova d´água com alta resistência 
mecânica e dureza superficial; batente em alumínio preto ou fosco 

natural, tampa do perfil em náilon na cor preta, guarnições e batedeira 
em EPDM na cor preta; parafusos de fixação dos perfis e acessórios em 

aço inoxidável; tarjeta livre/ocupado preta ou cromada em náilon com 
fibra de vidro na cor preto com puxadores externo e interno anatômicos, 

com lingüeta deslizante; dobradiças automáticas com pino em aço inox; 
acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do 

batente, instalação das ferragens e da porta em divisórias de granito, 
mármore ou granilite. 

 

PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, 
BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM 

1) Será medido por unidade de porta instalada (un). 
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2) O item remunera o fornecimento da folha de porta em madeira 

sarrafeada revestida, nas duas faces, em laminado fenólico melamínico 
liso; batente em chapa nº 16 dobrada e zincada; acessórios e a mão de 

obra necessária para a montagem e fixação do batente e da folha. 

 

PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, 

BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM 

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

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta em madeira 
sarrafeada revestida, nas duas faces, em laminado fenólico melamínico 

liso; batente em chapa nº 16 dobrada e zincada; acessórios e a mão de 
obra necessária para a montagem e fixação do batente e da folha. 

 

PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, 

BATENTE METÁLICO - 120 X 210 CM 

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

2) O item remunera o fornecimento de duas folhas de porta de 60 x 210 
cm em madeira sarrafeada revestida, nas duas faces, com laminado 

fenólico melamínico liso; batente em chapa nº 16 dobrada e zincada; 
acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do 

batente e da folha. 

 

ARMÁRIO / GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS 

1) Será medido por área, aferida na projeção vertical, de armário 

instalado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de armário sob medida, 

constituído por: portas, laterais, prateleiras em MDF de primeira 
qualidade, revestido internamente e externamente em laminado 

melamínico em cores lisas; dobradiças em aço, trilhos, fechos internos, 
puxadores com acabamento acetinados. 

 

TAMPO SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR 

EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO 

1) Será medido por área, aferida na projeção horizontal, de tampo 

executado (m²). 
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2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de tampo em 

madeira compensada, revestida com laminado fenólico melamínico na face 
superior, com espessura de 25 mm. 

 

VISOR FIXO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA, PARA RECEBER 

VIDRO 

1) Será medido por área de visor fixo instalado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação do visor fixo composto 

por: ripa de 3,5 x 1,5 cm, guarnição em moldura de madeira 3 cm, cola 
de contato, e a mão de obra necessária para o recorte da folha de porta e 

a instalação completa do visor. Não remunera o fornecimento do vidro. 

 

FOLHA DE PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM 
ACABAMENTO LISO, 80 X 210 CM 

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

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

sarrafeada revestida, nas duas faces, com laminado fenólico melamínico 
liso e a mão de obra necessária para a instalação da folha de porta. 

 

PORTA CORTA-FOGO CLASSE P 90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE 

E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA 

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

2) O item remunera o fornecimento de porta corta-fogo, duas folhas de 

abrir, classe P 90 resistência mínima ao fogo de 90 minutos, constituída 
por: folha da porta lisa em chapa nº 26 de aço galvanizado, núcleo com 

material não corrosível e reforço para a fixação da barra antipânico; 
batente em chapa nº18 de aço galvanizado; dobradiças tipo mola; barra 

antipânico em aço SAE 1010 / 1020 com trinco, do lado interno; 
maçaneta em aço SAE 1010 / 1020 tipo alavanca com trinco, do lado 

externo; cimento, areia e a mão de obra especializada e adicional 
necessária para o transporte interno a obra dos materiais, montagem, 

instalação completa da porta, inclusive a fixação e chumbamento do 
batente; não remunera arremates de acabamento. 

Norma técnica: NBR 11742. 
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EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOR DE PORTAS DESLIZANTES PARA FOLHA 

DUPLA 

1) Será medido por unidade de equipamento automatizador de portas 

instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de equipamento 

automatizador de portas deslizantes para duas folhas, composto por: 

a) Unidade de comando, com todos os componentes elétricos necessários; 

b) Chave programadora; 

c) Perfil e guia de piso; 

d) Carro de rolamentos; 

e) Polia de reversão; 

f) Suporte de fixação e tampa de fechamento; 

g) Suporte de fixação das folhas da porta com dispositivo de ajuste; 

h) Botão e bateria de emergência; 

i) Sensor de movimento interno e externo. 

Remunera também materiais, acessórios e equipamentos necessários para 

a completa instalação do automatizador. 

 

REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE 
PORTAS, ALTURA 40 CM 

1) Será medido por metro de revestimento em chapa de aço inoxidável 

executado (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de revestimento para 

proteção inferior de portas, altura de 40 cm, chapa inoxidável AISI 304, 
liga 18,8, chapa 20 com espessura de 1 mm, acabamento escovado com 

grana especial. 

 

15.0   Esquadrias metálicas 

 

BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL TERMOACÚSTICO EM CHAPA LISA 

ALUZINC PRÉ-PINTADA 

1) Será medido pela área de brise instalado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de brise metálico termoacústico de 
alta rigidez, tipo Termobrise, composto por painéis em chapa lisa de 
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“Aluzinc”, pré-pintado, espessura de 0,4 mm no formato asa de avião, 

largura de 335 mm e espessura de 63 mm, preenchido com poliuretano 
expandido injetado, tampas de alumínio nas extremidades, barra de 

acionamento e porta-painéis. Os painéis podem ser montados 
horizontalmente ou verticalmente, fixo ou móvel com acionamento 

manual; referência comercial: Termobrise Luxalon 335 da Hunter Douglas, 

Asa de avião fabricação Refax, BSM 335 fabricação Sul Metal, ou 
equivalente. Remunera também acessórios, o translado interno à obra, 

mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados para 
a instalação completa. 

 

PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA 

1) Será medido pela área da porta instalada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de porta de enrolar manual, cega ou 

vazada, constituída por folha em chapa de aço 1020, bitola de 22 MSG, 
galvanizado a fogo, com acabamento em pintura eletrostática; modelos 

com chapa tipo meia cana, ou meia cana vazada tijolinho, ou articulada 
raiada larga; soleira em chapa de aço dobrada, galvanizada a fogo, com 

acabamento em pintura eletrostática; guias laterais em perfil "U", em 
chapa dobrada e esteira de fechamento, em aço galvanizado a fogo, com 

acabamento em pintura eletrostática; eixo em ferro tubular com molas e 

caixas; fechadura completa com tetra chave e cadeados, fabricação Portas 
de aço Forte, ou A Casa do Serralheiro, ou Portaço, ou Portas de Aço 

Ideal, ou Asa Portas de Aço ou equivalente; remunera também o 
fornecimento de cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação e fixação da porta. Não remunera o 
fornecimento de coluna móvel com alavanca, quando dupla, nem 

arremates de acabamento. 

 

CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA 

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

2) O item remunera o fornecimento do caixilho tipo veneziana completo, 
sob medida, em perfis de alumínio anodizado natural L 25; cimento; 

areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa 
do caixilho. 

 

CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR COM VIDRO, COR BRANCO 

1) Será medido por área de caixilho instalado (m²). 
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2) O item remunera o fornecimento do caixilho tipo maximar, completo, 

linha comercial, com 8 cm de espessura, em perfis de alumínio com 
pintura eletrostática a pó na cor branca, com vidro liso e/ou mini boreal; 

cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 
completa do caixilho. Referência comercial: linha Aluminium da Sasazaki 

ou equivalente. 

 

PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA 

1) Será medido pela área da porta instalada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento da porta e batentes, sob medida, em 

alumínio anodizado L 30; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e 
a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho. 

 

PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA 

1) Será medido pela área da porta instalada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento da porta de entrada tipo de correr e 

batentes, sob medida, em alumínio anodizado L 30; inclusive ferragem, 
cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 

completa do caixilho. 

 

PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA 

1) Será medido pela área da porta instalada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de porta e / ou portinhola, com uma 

ou duas folhas, batentes, sob medida, em alumínio anodizado L 30; 
inclusive conjunto de ferragens compatíveis com a estrutura e peso da 

porta, cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação completa do caixilho. 

 

16.0   Ferragem 

 

FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA 
EXTERNA COM 1 FOLHA 

1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada 
(cj). 

2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem 
para porta externa de 1 folha composto por: 3 (três) dobradiças 



 

Coordenadoria Geral de Administração CGA/GTE 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 - 3º andar | CEP 05403-000 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3066-8000 

  37/22 

reforçadas em latão cromado; conjunto de fechadura de embutir cromado 

com miolo cilíndrico, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e 
um par de espelhos retangulares, conjunto de fechadura de embutir 

cromada, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de 
espelhos retangulares, referência 725.01 / 40 CR fabricação Pado, ou 

102526 / 40-Z fabricação Arouca ou equivalente; remunera também o 

fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
montagem e instalação completa da ferragem. 

 

FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA 

EXTERNA COM 2 FOLHAS 

1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada 

(cj). 

2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem 

para porta externa de 2 folhas, composto de: 6 (seis) dobradiças 
reforçadas em latão cromado; fecho de embutir de alavanca, com 20 cm, 

em latão cromado, referência 1011 / 20 FC fabricação Arouca; 2 (dois) 
fechos tipo ´UNHA´ de 10 cm em latão cromado de embutir; conjunto de 

fechadura de embutir cromada com miolo cilíndrico, um par de maçanetas 
retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, referência 

725.01 / 40 CR fabricação Pado, ou 102526 / 40-Z fabricação Arouca ou 

equivalente; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e 
a mão de obra necessária para a montagem e instalação completa da 

ferragem. 

 

FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE / 
OCUPADO 

1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada 
(cj). 

2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem 
para porta interna de sanitário, composto por: três dobradiças para porta 

de sanitário em ferro zincado, com peso mínimo de 105 g; tarjeta de 
sobrepor, livre / ocupado, em zamac, referência 15 / 136, fabricação 

Arouca, ou 719 AZ CR fabricação La Fonte, ou 032 CR fabricação Pado ou 
equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a montagem e instalação completa da ferragem. 
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17.0   Vidros 

 

VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 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 liso transparente de 6 mm, 

inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
colocação do vidro. 

 

VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 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 liso laminado, incolor de 6 

mm, composto por dois ou mais vidros colados, entre si, com filme de 
polivinil butiral (PVB), materiais acessórios e a mão de obra necessária 

para a instalação completa do vidro. 

 

VIDRO LISO LAMINADO JATEADO DE 6 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 liso laminado jateado de 6 

mm, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
colocação do vidro. 

 

ESPELHO COMUM 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO 

1) Será medido pela área de espelho instalado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho 
comum com 3 mm de espessura; requadro em perfil de alumínio, com 

acabamento anodizado natural, ou fosco; fundo em compensado de Pinus 
("Pinus Elliottii" ou "Pinus Taeda"), com espessura de 3 mm; parafusos 

galvanizados; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação do espelho. 

 

 



 

Coordenadoria Geral de Administração CGA/GTE 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 - 3º andar | CEP 05403-000 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3066-8000 

  39/22 

18.0   Pintura 

 

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. 

 

ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA 

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: 
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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 recomendações indicadas pelos 
fabricantes. 

 

PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA 

1) Será medido, por peso de aço nas bitolas e dimensões especificadas no 

projeto de estrutura metálica (kg). 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, 

acessórios e a mão de obra necessária para execução dos serviços de 
preparo da superfície e pintura em estrutura metálica, indicada para 

estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes 
rurais, urbanos ou marítimos abrigados, conforme descrição abaixo e 

recomendações dos fabricantes: 

a) Duas demãos de fundo alquídico modificado com resina fenólica, 

monocomponente, pigmentado com zarcão e destinado a proteção e 
preparo da superfície, espessura final de 80 micrômetros (40 cada 

demão); 

b) Duas demãos de tinta esmalte alquídico modificado com resina fenólica, 

monocomponente, acabamento brilhante, em várias cores, com espessura 

total de 50 micrômetros (25 cada demão). 

Referência comercial: Admiral Esmalte e Admiral Primer 504 da 

Sumaré/Sherwin-Williams ou equivalente. 

 

TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se 

descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes 
ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 

totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura 

acrílica; tinta plástica à base de resina acrílica, aditivada com Bacterkill 
(agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica 

para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à 
umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, 

câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água, referência 

Metalatex Antimofo da Sherwin Williams, 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, 
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conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 

demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do 
fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 

 

19.0   Instalações Elétricas, Elétricas Especiais e Eletrônicas 

 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA 

DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150A - SEM COMPONENTES 

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

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de 
sobrepor em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó 

para disjuntores 16 DIN / 12 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 QDSTG-U-
II Universal, referência 904507 da Cemar ou equivalente; não remunera o 

fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios. 

 

BARRAMENTO DE COBRE NU 

1) Será medido pelo peso nominal das barras nas bitolas constantes no 

projeto de elétrica (kg). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de barramento 

em lâmina chata de cobre eletrolítico nu, nas várias bitolas de acordo com 
a corrente nominal especificada em projeto. 

 

DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E 
MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A 

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

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor linha industrial, série 

universal, em caixa moldada, com térmico e magnético fixos, para a 
instalação em sistemas que atendam às tensões tanto da norma NEMA, 

quanto IEC, bipolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 100 A, 
tensão máxima de 480 VCA, e capacidade de ruptura simétrica variável de 

10 kA at 25 kA, conforme a tensão de instalação, ou conforme fabricante, 
referência Gi 20 / 21 da Eletromar / Cutler Hammer, ou TED 1240 / 41 da 
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GE, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de 

obra necessária para a instalação do disjuntor. 

 

DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E 
MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 300 A ATÉ 

400A 

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

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor linha industrial, série 

universal, em caixa moldada, com térmico fixo e magnético ajustável, 
para a instalação em sistemas que atendam às tensões tanto da norma 

NEMA, quanto IEC, tripolar, modelos com correntes variáveis de 300 A até 
400 A, tensão máxima de 600 VCA, e capacidade de ruptura simétrica 

variável de 10 kA até 42 kA, conforme a tensão de instalação, ou 
conforme fabricante, referência Ki 33 / 34 da Eletromar / Cutler Hammer, 

ou TJK 4363 / 64 da GE, ou equivalente; remunera também materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor. 

 

DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E 

MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 500 A ATÉ 
630A 

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

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor linha industrial, série 
universal, em caixa moldada, com térmico fixo e magnético ajustável, 

para a instalação em sistemas que atendam às tensões tanto da norma 
NEMA, quanto IEC, tripolar, modelos com correntes variáveis de 500 A até 

630 A, tensão máxima de 600 VCA, e capacidade de ruptura simétrica 
variável de 10 kA até 42 kA, conforme a tensão de instalação, ou 

conforme fabricante, referência Li 35 / 36 daEletromar / Cutler Hammer, 
ou TJK 6365 / 66 da GE, ou equivalente; remunera também materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor. 

 

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE 
DE 10 A ATÉ 32 A 

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

2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha 

residencial, com proteção termomagnética, padrão DIN, unipolar, modelos 

com correntes variáveis de 10 A até 32 A e tensão de 127 / 220 V, 
fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE ou 

equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra 
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necessária para ainstalação do disjuntor por meio de trava ajustável em 

trilho tipo “DIN”; não remunera ofornecimento do trilho. 

 

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE 
DE 10 A ATÉ 32 A 

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

2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha 
residencial, com proteção termomagnética, padrão DIN, tripolar, modelos 

com correntes variáveis de 10 A até 32 A e tensão de 220 / 380 V, 
fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE ou 

equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em 

trilho tipo “DIN”; não remunera o fornecimento do trilho. 

 

PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA DE AÇO DE 2,65 MM (12 MSG) 

1) Será medido por área, na projeção vertical, de placa instalada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de placa de montagem, para quadros 
em geral, em chapa de aço com 2,65 mm de espessura, nº 12 MSG, com 

tratamento anticorrosivo à base de fosfatização orgânica e acabamento 
em pintura eletrostática na cor laranja (RAL-2004), nas dimensões 

padronizadas, conforme o quadro onde será instalada, referência placa PM 

fabricação Press Mat, ou fabricação Belmonte, ou fabricação Taurus, ou 
equivalente, remunera também materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação completa da placa. 

 

SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, 
IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA 

1) Será medido por unidade de supressor de surto instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de supressor de 

surto para proteção de entrada elétrica ou painel de distribuição contra 
surtos e transientes de sobretensão em rede de corrente alternada, ou 

contínua, com as características: instalação em paralelo a rede elétrica; 
varistores múltiplos de óxido metálico; tensão de trabalho 175 / 275 V, 

para corrente alternada, ou 230 / 360 V, para corrente contínua; modo de 
proteção F - T (fase-terra);corrente nominal de surto maior ou igual a 20 

kA (onda 8 / 20 μs por fase); corrente máxima de surto de 50 kA até 80 

kA (onda 8 / 20 μs por fase), conforme o fabricante; tempo de resposta 
dos componentes menor ou igual a 25 nano segundos; temperatura 
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operacional de (-) 40º C até (+) 85º C, referência Clamper, Steck, 

Enerbras ou equivalente. 

 

DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO 
FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415 / 690 V, DE 175 A 250 A 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de disjuntor tripolar linha 
comercial / industrial em caixa moldada, com térmico e magnético fixos, 

corrente de 175 A a 250 A, tensão de isolamento mínima de 415 V, a 
capacidade de interrupção simétrica Icm= 22 KA para 220 / 240 Vca e 

Icm= 12 KA para 380 / 415 Vca, referência THQD 34175 / 34200/ 34225 
/ 34250 fabricação GE, DS da Soprano, SD da Steck, ou equivalente; 

remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação do disjuntor; não remunera acessórios opcionais. 

 

ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e 

conexões rígidos, em aço carbono de 3/4", tipo pesado, com as 
características: costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento 

externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, 

arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para 
instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera 

também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado 

de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, 
ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a 

instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive 
nas tubulações secas. 

 

ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 1 1/2" - COM ACESSÓRIOS 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e 

conexões rígidos, em aço carbono de 1 1/2", tipo pesado, com as 
características: costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento 

externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, 

arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para 
instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera 

também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 
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necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado 

de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, 
ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a 

instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive 
nas tubulações secas. 

 

ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 3" - COM ACESSÓRIOS 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e 
conexões rígidos, em aço carbono de 3", tipo pesado, com as 

características: costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento 
externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, 

arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para 
instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera 

também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado 

de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, 
ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a 

instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive 
nas tubulações secas. 

 

VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8" 
(TIRANTE) 

1) Será medido pelo comprimento de tirante instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de tirante, constituído por: vergalhão 

de aço galvanizado a fogo, com rosca total, de 3/8", porcas de 3/8" e 
arruelas lisas; suspensão, ou cantoneira "ZZ", para a fixação do tirante ao 

teto, fabricação Mopa, ou Real Perfil, ou equivalente; materiais acessórios 
e a mão de obra necessária para a instalação completa do tirante. 

 

PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA #14 PRÉ-ZINCADA, COM 

ACESSÓRIOS 

1) Será medido pelo comprimento de perfilados instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de perfilado perfurado, de 
38 x 38 mm, chapa #14, com revestimento pré-zincada, fabricação Mopa, 

Real Perfil ou equivalente; remunera também acessórios para fixação ou 

reforço das peças entre si, como juntas, talas, cantoneiras, abraçadeiras, 
etc. 
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ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM 
ACESSÓRIOS 

1) Será medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das eletrocalhas 
instaladas, considerando-se inclusive as deflexões de curvas, tês, 

reduções, etc. (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, tipos 
“U” ou “C”, sem tampa, 150 x 50 mm, com todos os acessórios 

pertinentes tais como: curvas, tês, reduções, cruzetas, desvios, terminais, 
flanges, emendas, gotejadores, etc., em chapa de aço com acabamento 

galvanizado a fogo, fabricação Mopa, ou Valemam, ou equivalente; não 
remunera o fornecimento e instalação de suportes, ou mãos francesas e 

tirantes. 

 

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L = 
150 MM 

1) Será medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das tampas 
instaladas, considerando-se inclusive as deflexões das tampas de curvas, 

tês, reduções, etc. (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa de encaixe, 

para eletrocalhas e seus acessórios tais como: curvas, tês, reduções, 

cruzetas, desvios, etc., em chapa de aço com acabamento galvanizado a 
fogo, com largura de 150 mm, fabricação Mopa, ou Valemam, ou 

equivalente. 

 

SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150 X 50 MM 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de suporte para 
eletrocalha, em chapa de aço com acabamento galvanizado a fogo, de 150 

x 50 mm, tipo vertical, ou tipo horizontal, fabricação Mopa, ou Valemam, 
ou equivalente; não remunera o fornecimento de tirante, ou cabo de aço 

para a suspensão. 

 

TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão 

ou compressão, inclusive materiais acessórios, para cabo de 16 mm². 
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TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão 
ou compressão, inclusive materiais acessórios, para cabo de 25 mm². 

 

TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão 
ou compressão, inclusive materiais acessórios, para cabo de 35 mm². 

 

TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão 

ou compressão, inclusive materiais acessórios, para cabo de 50 mm². 

 

TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão 
ou compressão, inclusive materiais acessórios, para cabo de 70 mm². 

 

TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM² 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão 
ou compressão, inclusive materiais acessórios, para cabo de 120 mm². 

 

TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM² 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de terminal de pressão 

ou compressão, inclusive materiais acessórios, para cabo de 240 mm². 
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CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO DE 

600 V, ISOLAÇÃO EM VC / E 105°C – PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento do cabo de cobre, com 2 condutores 
em cobre nú de têmpera mole, com diâmetro nominal de 3 x 1,5 mm², 

encordoamento classe 4; isolação termoplástico para têmpera mole VC / E 

105°C, nível de isolamento de 600 V, para o sistema de detecção de 
incêndio. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação do cabo. Norma técnica: NBR 17240. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre 

eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação 
em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 

termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; 
remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre 
eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação 

em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 
termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; 

remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 
instalação do cabo. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre 
eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação 

em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 

termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; 
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remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre 
eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação 

em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 
termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; 

remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 
instalação do cabo. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre 
eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação 

em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 
termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; 

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

instalação do cabo. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre 

eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação 
em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 

termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; 
remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
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2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre 

eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação 
em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 

termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; 
remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre 
eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação 

em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 
termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; 

remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 
instalação do cabo. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre 

eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação 
em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 

termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; 
remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM² - ISOLAMENTO 500 V - 
ISOLAÇÃO PP 70ºC 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores 

de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, 
isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com 

características de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa 
emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em 

serviço contínuo, referências: cabos Afumex Plus 450 / 750 V fabricação 

Prysmian, cabos Flexível Atexsil 750 V fabricação Sil, cabo Flexível 
ToxFree 750 V fabricação Conduspar, cabo Flexível Nambeiflex Atox 750 V 
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fabricação Nambei ou equivalente; remunera também materiais e a mão 

de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM² - ISOLAMENTO 750 V – ISOLAÇÃO 
LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores 
de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, 

isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com 
características de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa 

emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em 
serviço contínuo, referências: cabos Afumex Plus 450 / 750 V fabricação 

Prysmian, cabos Flexível Atexsil 750 V fabricação Sil, cabo Flexível 
ToxFree 750 V fabricação Conduspar, cabo Flexível Nambeiflex Atox 750 V 

fabricação Nambei ou equivalente; remunera também materiais e a mão 
de obra necessária para a instalação do cabo. 

 

39.29.112 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM² - ISOLAMENTO 750 V – 

ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C – BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores 

de cobre nu flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, 
isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado e com 

características de não propagação e auto extinção a fogo, com baixa 
emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, temperatura de 70°C em 

serviço contínuo, referências: cabos Afumex Plus 450 / 750 V fabricação 
Prysmian, cabos Flexível Atexsil 750 V fabricação Sil, cabo Flexível 

ToxFree 750 V fabricação Conduspar, cabo Flexível Nambeiflex Atox 750 V 
fabricação Nambei ou equivalente; remunera também materiais e a mão 

de obra necessária para a instalação do cabo. 

 

CAIXA EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES, 
VAPORES E PÓ, 150 X 150 X 150 MM 

Será medido por unidade de caixa instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de ligação em 

alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, com 

tampa plana antiderrapante e fechamento hermético por meio de 
parafusos, com guarnição de material sintético, tipo ER12 P / 8 fabricação 

Telbra, CX/R12 P-8 fabricação Conex, ou equivalente, para instalação 
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embutida como caixa de passagem e de blindagem de equipamentos 

alojados em seu interior. 

 

TOMADA 3 PÓLOS E 1 TERRA DE 32 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE 
SOBREPOR NEGATIVA 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de três pólos 
e um terra para 32 A/220 V, tipo industrial blindada de sobrepor, 

negativa; referência comercial S-4209 fabricação Steck ou equivalente; 
com carcaça, prensa cabos e aliviador de tensão em poliamida auto-

extingüível (nylon 6.6); tampa trava, subtampa e arruela trava em 
policarbonato; terminais em latão maciço com banho prata; contato móvel 

em bronze com banho prata. 

 

TOMADA 3 PÓLOS E 1 TERRA DE 63 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE 
EMBUTIR 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de três polos 

e um terra para 63 A/220 V, tipo industrial blindada de embutir; 
referência comercial S-4549 fabricação Steck ou equivalente; com 

carcaça, prensa cabos e aliviador de tensão em poliamida autoextinguível 

(nylon 6.6); tampa trava, subtampa e arruela trava em policarbonato; 
terminais em latão maciço com banho prata; contato móvel em bronze 

com banho prata. 

 

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 cobre; referência comercial: 054343 da Pial 
Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.  

 

TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A – 

250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de 
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função elétrica em liga de cobre; referência comercial: 054344 da Pial 

Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 

 

CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO 

1) Será medido por conjunto de tomadas instalado (cj). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 2 (duas) 

tomadas de 10 A – 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e 
componentes de função elétrica em liga de cobre; referência comercial: 

054345 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 

 

INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA 

1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de 
embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de 

faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho 
correspondente. 

 

INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA 

1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir 

simples, com duas teclas fosforescentes, com contatos de prata, a prova 

de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho 
correspondente. 

 

INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA 

1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir 

simples, com três teclas fosforescentes, com contatos de prata, a prova 
de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho 

correspondente. 

 

INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA 

1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de 
embutir, com uma tecla paralelo 
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fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento 

silencioso; remunera também o espelho correspondente. 

 

INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA 

1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de 

embutir, com duas teclas paralelo fosforescentes, com contatos de prata, 
a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o 

espelho correspondente. 

 

INTERRUPTOR COM 3 TECLAS, 1 SIMPLES, 2 PARALELO E PLACA 

1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de 
embutir, com três teclas, uma simples e duas paralelos, fosforescentes, 

com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; 
remunera também o espelho correspondente. 

 

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA 

1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de 

embutir, tipo bipolar simples, com tecla fosforescentes, com contatos de 

prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também 
o espelho correspondente. 

 

SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO, COM FOTOCÉLULA, PARA LÂMPADA 

QUALQUER 

1) Será medido por unidade de sensor de presença instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de sensor de presença 
modelo para teto, com fotocélula, com alcance de 6 m, 120º, tensão 127 

V / 220 V, desligamento da lâmpada em 1 ou 4 minutos; referência 
comercial sensor de presença para teto 325349, fabricação A Santos ou 

equivalente. 

 

SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO E MICROONDAS, 
ALCANCE DE 12 M – SEM FIO 

1) Será medido por unidade de sensor de presença instalado (un). 
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2) O item remunera o fornecimento e instalação de sensor de presença 

infravermelho passivo com duplo elemento e microondas; referência 
comercial IVP 2000 SF fabricação Intelbras ou equivalente; raio de 

alcance de 12,00 m, ângulo de detecção de 90°; frequência de 
transmissão 433,92 MHz com ressonador SAW (não perde a calibração); 

ajuste de sensibilidade em dois níveis. Não necessita de articulador para 

instalação na parede. 

 

CONDULETE METÁLICO DE 3/4" 

1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído 
por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, 

injetado, ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem 
rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 

3/4", ou incorporar equipamentos como tomadas, ou interruptores sejam 
eles de energia, ou telefonia, ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 

(uma) tampa, tipo cega, ou com furação compatível ao equipamento a ser 
instalado no seu interior; referência comercial Dailet DII, fabricação Daisa, 

ou Conduletzel, fabricação Wetzel, ou equivalente. 

 

CONDULETE METÁLICO DE 3" 

1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído 

por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, 
injetado, ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem 

rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 
3", ou incorporar equipamentos como tomadas, ou interruptores sejam 

eles de energia, ou telefonia, ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 
(uma) tampa, tipo cega, ou com furação compatível ao equipamento a ser 

instalado no seu interior; referência comercial Dailet DII, fabricação Daisa, 
ou Conduletzel, fabricação Wetzel, ou equivalente. 

 

RELÉ FOTOELÉTRICO 50 / 60 HZ, 110 / 220 V, 1200 VA, COMPLETO 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para 

controlar lâmpadas, em termoplástico auto-extingüível de alta resistência 

mecânica, para 50 / 60 Hz, 110 / 220 V e 1200 VA, inclusive o suporte de 
fixação. 
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PLACA / ESPELHO EM LATÃO ESCOVADO 4” X 4”, PARA 02 TOMADAS 

ELÉTRICA 

1) Será medido por unidade de placa ou espelho instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação da placa ou espelho, em 
latão de 4" x 4", com acabamento escovado, para 02 tomadas elétrica 

2P+T, para montagem em caixa de alumínio de piso. 

 

LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510LM 

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

2) O item remunera o fornecimento da lâmpada LED de 13,5W, base E-

27, bivolt, temperatura 3.000 a 6500 K, fluxo luminoso de 1400 a 
1510lm, vida útil de 20.000 a 25.000 h, referência Philips ou equivalente, 

equivale a 100 Watts incandescente; remunera também materiais, 
acessórios e a mão de obra para instalação da lâmpada. 

 

LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, 

EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W 

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

2) O item remunera o fornecimento de luminária led retangular em poste 
fixo, composta por led IRC>=70, temperatura de cor entre 5.000 e 6.000 

K, fluxo luminoso de 10.400 até 13.200 lm, facho luminoso aberto, vida 

útil >=50.000 h, potência entre 80 até 120 W, driver multitensão 
compatível com limites mínimo e máximo entre, 90 a 305 V, eficiência 

mínima 107 lm/W, corpo em alumínio com pintura, em várias cores, 
IP>=67. Não remunera o poste. Referência comercial FLED 120-SS06 

fabricação Fortlight, CLU-M120 fabricação Conexled, LEX01- 

S3M750 fabricação Lumicenter, CLSL80 fabricação Ledstar-Unicoba, 

GL216 80W da Glight ou equivalente; remunera também equipamentos, 
materiais, acessórios e a mão de obra para a instalação completa da 

luminária. 

 

LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA 
LED 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de luminária 

blindada, tipo arandela, com inclinação de 45º ou 90º, resistente ao 

tempo, constituída por: corpo e grade de proteção, em alumínio fundido, 
com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor cinza; globo em 
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vidro rosqueado ao corpo; entradas de 3/4" BSP (gás), com vedação em 

borracha, resistente ao tempo e ao calor; soquetes de porcelana E-27, 
para lâmpadas LED de 13,5W (equivalente a incandescente de 100W); 

referência comercial EY16/1 ou EY17/1 da Naville, Tramontina ou 
equivalente. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator. 

 

LUMINÁRIA BLINDADA OVAL DE SOBREPOR OU ARANDELA, PARA 
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de luminária 

blindada oval, para instalação de sobrepor, ou como arandela, resistente 
ao tempo, gases, vapores não infláveis, ou atmosfera com umidade, 

constituída por: corpo e grade de proteção, em alumínio fundido, com 
acabamento em esmalte sintético; ligação por meio de entradas 

rosqueadas; refrator prismático em vidro alcalino (vidro boro-silicato), 
fixado por meio de grade, com junta vedadora; soquetes para lâmpada 

compacta com reator incorporado, conforme o fabricante; referência 
comercial: IPT-26 fabricação Wetzel ou equivalente. Não remunera o 

fornecimento de lâmpada. 

 

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR EM ACRÍLICO 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3317 A 3700 LM, 
POTÊNCIA DE 31 A 37 W 

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

2) O item remunera o fornecimento de luminária led retangular de 

sobrepor, com driver, composta por módulos led IRC >= 80, temperatura 
de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 3317 até 3700 lm, vida útil >= 

50.000 h, potência de 31 A 37 W, driver para tensão de 220 V, eficiência 
mínima 100 lm / W, corpo em chapa de aço tratada com pintura 

eletrostática na cor branca, difusor em acrílico translucido; referência 
comercial: Luminária Minotauro RS fabricação Itaim, SM100C LED35S / 

840 PSU W20L120 fabricação Philips ou equivalente. 

Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação 

completa da luminária. 

 

LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRÍLICO 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1300 A 1600 LM, 
POTÊNCIA DE 15 A 16 W 

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
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2) O item remunera o fornecimento de luminária led redonda, de embutir, 

com driver, composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 
4000 K, fluxo luminoso de 1300 até 1600 lm, vida útil >= 50.000 h, 

potência de 15 a 16 W, driver de 220 V ou multitensão de 100 a 240 V, 
eficiência mínima 87 lm / W, corpo em alumínio injetado com pintura na 

cor branca, difusor recuado em acrílico translúcido, dissipador de calor em 

alumínio injetado, compatível com nicho de Ø100 a 200 mm; referência 
comercial: Luminária SKY-E-PC fabricação Itaim, DN 292B 1 x DLED-4000 

PSD WH fabricação Philips ou equivalente. 

Remunera também materiais e a mão de obra necessária para instalação 

completa da luminária. 

 

LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR RECUADO EM 
ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1000 A 1250 LM, 

POTÊNCIA DE 10 W A 15 W 

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

2) O item remunera o fornecimento de Luminária LED redonda de 
sobrepor, com drive, composta por módulos led IRC > = 80, temperatura 

de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1000 até 1250 lm, vida útil >= 
50.000 h, potência de 10 a 15 W, drive de 220 V ou multitensão de 100 a 

240 V, eficiência mínima 87 lm / W, corpo em alumínio injetado com 

pintura eletrostática na cor branca, difusor recuado em acrilico 
translúcido; referência comercial: SKYS PC fabricação Itaim, PR8S 

fabricação Eaton ou equivalente. Remunera também materiais acessórios 
e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária. 

 

CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500 W / 220 V COM RESISTÊNCIA BLINDADA 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com 

potência de 6.500 W para 220 V, com resistência blindada, referência 
Ducha 4 Estações, fabricação Corona, ou equivalente, inclusive materiais 

acessórios necessários à instalação e ligação às redes elétrica e de água. 
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20.0   Hidráulica / Esgoto 

 

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 25 MM (3/4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema 

predial de água fria, considerar comprimento total de tubulação 
executada; 

b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e 
reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão 

de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação 

executada. 

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e 

instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 
mm (3/4”), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos 

tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e 
o diâmetro do tubo. Remunera também: 

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis 
e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, 

adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais 
acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou 
escavação e Reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm 

para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para 
tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

 

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 32 MM (1"), INCLUSIVE 

CONEXÕES 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema 
predial de água fria, considerar comprimento total de tubulação 

executada; 

b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e 

reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão 
de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação 

executada. 
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2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e 

instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 32 
mm (1”), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos 

tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e 
o diâmetro do tubo. Remunera também: 

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis 

e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, 
adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais 

acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou 

escavação e Reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm 
para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para 

tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

 

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 40 MM (1.1/4"), 

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= 40 

mm (1.1/4”), inclusive conexões, 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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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. 

 

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 60 MM (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= 60 
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mm (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. 

 

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 

ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

a) Nas redes de captação secundária do sistema predial de esgoto, 
considerar o comprimento total da tubulação executada. 

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e 
instalação de tubos de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha 

esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão 

estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do 
tubo. Remunera também: 

a) Solução limpadora, pasta lubrificante e adesivo plástico para juntas 
soldáveis ou elástica, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou 
escavação e Reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm 

para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para 
tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

 

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas 

pluviais, prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento 
total da tubulação executada. 
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2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e 

instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões. Nos 

tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e 
o diâmetro do tubo. Remunera também: 

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais 

acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou 

escavação e Reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm 
para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para 

tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

 

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, 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. 

 

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. 

 

TUBO DE COBRE CLASSE E, DN = 54 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de cobre, 
diâmetro nominal de 54 mm (2"), classe E; inclusive conexões e materiais 

acessórios; abertura e fechamento de rasgos e recobrimento com 

argamassa à base de isolante térmico, para tubulações embutidas; ou 
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 

cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas 
quando a tubulação for aparente. 

 

21.0   Louças e metais 

 

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, 
EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para 

pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, 
liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32", 

comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em 
qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para 
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fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou 

polido fosco; acessórios e a mão de obra necessária. 

 

BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90 GRAUS, PARA PESSOAS COM 
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 

X 800 MM 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio em ângulo de 90 

graus, 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", 

comprimento de 800 x 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em 
qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para 

fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou 
polido fosco; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 

completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050. 

 

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, 
EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 400 MM 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para 

pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, 

liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 1,5 mm, 
comprimento de 400 mm, com resistência mínima ao esforço, em 

qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para 
fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou 

polido fosco; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 
completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050. 

 

BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM 

MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO COM 
PINTURA EPÓXI 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de barra de proteção para lavatório, 

tipo "U" de 53 x 51 cm ou 54 x 40 cm, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de alumínio com diâmetro de 32 mm, com resistência 

mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges em chapa de 

alumínio nas extremidades para fixação, acabamento em pintura a pó 
epóxi, de acordo com a norma NBR 11003; acessórios e a mão de obra 
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necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências 

da norma NBR 9050. 

 

SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR ÁUDIO VISUAL, PARA 
PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE 

1) Será medido por conjunto de sistema de alarme (cj). 

2) O item remunera o fornecimento do sistema de alarme PNE com 
indicador áudio visual com fio tipo botoeira, para pessoas com mobilidade 

reduzida ou em cadeira de rodas, contendo as seguintes características: 

- Acionador tipo botoeira (com fio), botão fosforescente, grau de proteção 

IP66 (proteção contra água e poeira); 

- Fonte: Bivolt automática (full range), entrada 100 a 240 VAC, 50/60Hz, 

proteção contra curto, tensão de saída estabilizada (9 VDC/500 mA); 

- Indicador áudio visual com luz em xenônio de efeito estroboscópico, som 

intermitente, flash 2Hz, com inscrição "EMERGÊNCIA" 

- Adesivos para sinalizações, com as descrições: "EM CASO DE 

EMERGÊNCIA PRESSIONAR O BOTÃO" e "EMERGÊNCIA CADEIRANTES"; 

- Placa informativa em alumínio com descrição em Braille. 

Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessário para 
a instalação do sistema, atendendo às exigências da Norma NBR 9050. 

 

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. 

 

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 
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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 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. 

 

CHUVEIRO COM JATO REGULÁVEL EM METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de chuveiro com jato 

regulável, acabamento cromado, para funcionamento em baixa, ou alta 

pressão, referência Chuveiro Chuá 1999C CT, fabricação Deca, ou 
equivalente; remunera também o fornecimento de materiais acessórios 

necessários à instalação e ligação à rede de água. 

 

BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça com as 
características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga 

reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos 
pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-

H), referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil 
Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria Cerâmica 

Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou 
equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformidade" 

com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por 

descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, 
remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, 

reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. 
Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 
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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. 

 

LAVATÓRIO DE LOUÇA PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA - LINHA 

ESPECIAL 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça pequeno com 

coluna suspensa, referência linha Vogue Plus, fabricação Deca, ou 
equivalente; materiais de fixação; materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para sua instalação. 

 

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL 

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

2) O item remunera o fornecimento de cuba de louça de embutir para 
lavatório, referência L59, fabricação Deca ou equivalente; materiais para 

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

 

TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de tanque de louça com coluna, com 
capacidade para 30 litros, referência Celite, Icasa, Incepa ou equivalente; 

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

 

TAMPO / BANCADA EM GRANITO, 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 e/ou bancada em granito com 
espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); 

assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e 
demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido nas cores: 

Andorinha, Corumbá, Branco Dallas, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. 
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TAMPO / BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 

INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO 

1) Será medido pela área de tampo instalado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra 
necessária para instalação de tampo em concreto armado revestido em 

aço inoxidável AISI 304, liga 18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, 

com acabamento polido fosco; espessura de 50 mm; com testeira e 
frontão, para largura útil até 700 mm; e furos (se necessários). Remunera 

também materiais e mão de obra necessários ao chumbamento ou apoio 
do tampo; não remunera arremates ou acabamento de revestimento, nem 

a estrutura de apoio necessária. 

 

TORNEIRA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira com volante 
tipo alavanca modelo de parede ou de mesa, de uso geral, para pessoas 

com mobilidade reduzida, ou em cadeira de rodas, conforme a norma NBR 
9050; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e  ligação à 

rede de água. 

 

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, 

COM REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO 
CROMADO, DN = 1/2" 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, para 

lavatório, com acionamento por meio de válvula de sistema 
hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica 

(pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento manual), 
acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", regulagem de vazão 

para alta pressão ou baixa pressão, referência Torneira Fechamento 
Automático "Decamatic 1170C", fabricação Deca, ou equivalente, inclusive 

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

 

TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 
SEM ACABAMENTO, DN 1/2" 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com 
rosca, para uso geral, em latão fundido sem acabamento de 1/2"; 
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inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de 

água. 

 

TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 
CROMADO, DN 3/4" 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com 
rosca, para uso geral, em latão fundido cromado de 3/4"; inclusive 

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

 

DESVIADOR PARA DUCHAS E CHUVEIROS 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de desviador para duchas 
e chuveiros, com mangueira de 2,20 m de comprimento, suporte para 

ducha manual, parafusos e buchas defixação; referência comercial 8010-A 
fabricação Lorenzetti ou equivalente. Remunera também os materiais de 

vedação e acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de 
água. 

 

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 300 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, redonda com diâmetro de 300 mm e 

profundidade de 140 mm, em aço inoxidável AISI 304, inclusive materiais 
acessórios necessários para a instalação em bancadas. Referência 

Comercial: Linha Standard da Tramontina ou equivalente. 

 

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 465 X 300 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 465 x 300 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 

304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessórios 
necessários para a instalação em bancadas. 

 

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

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

 

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X200MM 

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 500 x 400 x 250 mm, em aço inoxidável AISI 
304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessórios 

necessários para a instalação em bancadas. 

 

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X300MM 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha 
comercial sem pertences, de 500 x 400 x 300 mm, em aço inoxidável AISI 

304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive materiais acessórios 
necessários para a instalação em bancadas. 

 

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN = 1/2" 

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

2) O item remunera o fornecimento de engate flexível metálico com 
diâmetro nominal de 1/2", comprimento variável de 30 cm ou 40 cm, 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do 
engate flexível em aparelhos sanitários. 

 

ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação do acabamento cromado 

para registro, referência Spot da Deca ou equivalente. 

 

SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2" X 2" 

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

2) O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, de 1 1/2" 
x 2" com tubo de ligação ajustável; materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto. 
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SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2" 

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

2) O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, de 1" x 1 

1/2" com tubo de ligação ajustável; materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto. 

 

TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa plástica, para 
bacia sanitária sifonada. 

 

BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação da bolsa de borracha 

para bacia sanitária sifonada. 

 

VÁLVULA AMERICANA 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula cromada para 
pia, tipo americana de Ø 3 1/2” com cesta, sem unho, referência 1623 da 

Kimetais, Forusi, Esteves ou equivalente; inclusive materiais acessórios 

necessários para a instalação. 

 

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. 

 

VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1" 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal 
cromado de 1"; inclusive materiais acessórios necessários para a 

instalação. Referência comercial: VVL216 da Esteves; 1602C da Deca ou 
equivalente. 
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CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em 

PVC rígido, de 100 x 100 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material 
necessário para sua ligação à rede de esgoto. 

 

CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em 
PVC rígido, de 150 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material 

necessário para sua ligação à rede esgoto. 

 

GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO EM AÇO INOXÍDÁVEL, 
LARGURA DE 15 CM 

1) Será medido por metro de grelha com calha e cesto coletor, instalada 
(m). 

2) O item remunera o fornecimento de grelha com calha e cesto coletor 
em aço inoxidável AISI 304 com largura de 15 cm. Remunera também 

materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a fixação da grelha. 

 

22.0   Sistema de combate incendio 

 

MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN = 1 1/2" (38 MM) 

1) Será medido por comprimento de mangueira instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de mangueira de fibra 

longa de algodão, revestida internamente de borracha, pressão mínima de 

prova de 28 kgf / cm², pressão mínima de ruptura de 55 kgf / cm², 
pressão mínima de trabalho de 14 kgf / cm², conforme NBR 11861, 

diâmetro de 1 1/2", com união de engate rápido. 

 

ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO, EM LATÃO, DE 2 1/2" X 1 1/2" 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de adaptador de engate 
rápido, em latão, com diâmetro de 2 1/2" x 1 1/2". 
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TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO, EM LATÃO, DN = 1 1/2", COM CORRENTE 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampão de engate 

rápido, em latão, com corrente para fixação, diâmetro nominal de 1 1/2", 
para válvula globo angular de 45º; não remunera o fornecimento e 

instalação do adaptador de engate rápido. 

 

CHAVE PARA CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação, no local de utilização, de 

chave para conexão de engate rápido, tipo Storz dupla em latão de alta 
densidade e resistência, com as características: utilização em conexões de 

engate rápido com diâmetro de 1 1/2", ou 2 1/2"; comprimento de 300 
mm e espessura de 6 mm; corpo em latão fundido escovado. 

 

ESGUICHO DE LATÃO COM ENGATE RÁPIDO, DN = 1 1/2", JATO 

REGULÁVEL 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de esguicho regulável 
com as características: fechamento por válvula central, com três posições: 

bocal fechado, jato sólido e neblina com variação de leque até 120º; bocal 

estriado com anel de borracha para proteção; engate rápido; diâmetro da 
base de 1 1/2"; em latão polido. 

 

FONTE ELETROIMÃ PARA INTERLIGAR À CENTRAL DO SISTEMA DE 

DETECÇÃO E ALARME 

DE INCÊNDIO 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de destravador 

magnético (Eletroímã), com alimentação em 24 Vdc para porta corta-fogo, 
em caixa metálica com pintura epóxi, capacidade 10 kgf ± 05 kgf, 

instalação abrigada, com a função de segurar a porta corta-fogo aberta e 
ao acionar o alarme ele libera; remunera também materiais acessórios e a 

mão de obra necessária para a instalação; referência comercial Gevi 
Gamma, Ideal ou equivalente. 
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DESTRAVADOR MAGNÉTICO (ELETROÍMÃ), PARA PORTA CORTA-FOGO DE 

24 VCC 

1) Será medido por unidade de fonte eletroímã instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento fonte eletroímã para interligar à 
central do sistema de detecção e alarme de incêndio, alimentação 127Vac, 

saída para 45 eletroímãs; referência comercial: FA 1220S fabricação 

Automatiza e GG0339 fabricação Gevi Gamma ou equivalente. 

 

ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO EM CAIXA PLÁSTICA 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de acionador manual tipo 
quebra-vidro, referência comercial AC-01FCS da Maximus, CL-213 da 

Chander Fire, AM-1 / AM-2, AM-1 / PT da Renglan ou equivalente. 

 

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO COM BASE - ENDEREÇÁVEL 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação do detector 
termovelocimétrico com base, endereçável; remunera também material 

acessório para instalação. 

 

DETECTOR DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), GÁS NATURAL (GN) OU 

DERIVADOS DE METANO 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de detector ou sensor de 
gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano, 

endereçável; remunera também material acessório para instalação. 

 

SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de sirene audiovisual tipo 
endereçável em caixa plástica ABS na cor vermelha com difusor em 

acrílico, corrente de alarme de 100 mA, potência sonora de 100 a 110 
decibéis a um metro de distância, som bitonal e sinalização através de 

ledsvermelhos de alto brilho, tensão nominal de 12 ou 24 Volts. 
Referência comercial SVF da Technort ou equivalente. 
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BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA 

MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM DUAS LÂMPADAS DE 11 W 

1) Será medido por unidade de bloco autônomo instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de bloco autônomo de 
iluminação de emergência, bateria com autonomia mínima de 1 hora, 

equipado com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 11 W; 

referência comercial LANE 11 x 2 da Unitron, ou F2 x 11 W da Gevi 
Gamma ou equivalente. 

 

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, 

AUTONOMIA DE 1 HORA, PARA 12 LAÇOS, 220 V / 12 V 

1) Será medido por unidade de central de sinalização de incêndio 

instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de central de sinalização de incêndio 

com bateria para autonomia de 1 hora, carregador e flutuador e de 
bateria automático, destinada à alimentação de equipamentos para 

detecção e alarme de incêndio, com acionamento manual por meio de 
botoeiras tipo quebra-vidro, disparo automático do alarme sonoro e 

indicação no painel ou quadro, até 12 laços em 12 V, consumo máximo de 
55 W (em carga), tensão de alimentação 220 V, referência comercial 

Decta 18P / 12 V da Gevi Gamma, ou CSIS 12 / 12 da Aureon, ou 

equivalente; inclusive acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação da central. 

 

DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE - ENDEREÇÁVEL 

1) Será medido por unidade de detector de fumaça instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de detector óptico de 

fumaça com base, endereçável; remunera também material acessório 
para instalação. 

 

PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO 

ENDEREÇÁVEL 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de painel repetidor de 
detecção e alarme de incêndio endereçável com as seguintes 

características: display alfanumérico de 16 caracteres e duas linhas, 05 

teclas de comando, capacidade de repetição, não necessita de bateria e 
nem ser ligada na rede elétrica, indicadores led´s de monitoração de 
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status, alarme e comunicação; remunera também material acessórios 

para instalação. 

 

EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 12 KG 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó 

químico seco, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 20 B 
(mínimo), agente extintor = bicarbonato de sódio, capacidade = 12 kg, 

destinado para a extinção de incêndios de classe "B" (líquidos inflamáveis) 
e "C" (equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de aço 

carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo 
processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, 

montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, 
dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², 

mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável. Com 
suporte para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 

e NBR 15808. 

 

EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 
LITROS 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de 
água pressurizada, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 2 A 

(mínimo), agente extintor = água, capacidade = 10 litros, destinado para 
a extinção de incêndios de classe "A" (madeira e papel). 

Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e 
cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo 

primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão 
forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de 

segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão 
e esguicho difusor indeformável. Com suporte para fixação na parede. 

Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808. 

 

EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5BC - CAPACIDADE DE 06 KG 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de 

gás carbônico (CO2), tipo portátil, destinado para a extinção de incêndios 
de classe “B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos), 

capacidade extintora equivalente = 5 BC. Fabricado em tubo cilíndrico de 
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aço carbono sem costura SAE 1541, pintado externamente com pintura 

eletrostática a pó na cor vermelha. Montado com válvula de descarga em 
latão forjado tipo gatilho intermitente e dotado de dispositivo de 

segurança. Mangueira para alta pressão, esguicho difusor indeformável e 
suporte para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 

e NBR 15808. 

 

23.0   Diversos 

 

CÂMARA FRIGORÍFICA PARA RESFRIADOS 

1) Será medido por metro quadrado de projeção de câmara instalada 

(m²). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de câmara frigorífica, 

com altura até 2,90 m, para resfriados em painéis, constituída por 
termopainéis com núcleo isolante em poliestireno extrudado (EPS), auto-

extingüível, revestido nas duas faces por chapa de aço galvanizado e 
prépintado com acabamento em primer epóxi (5 micra) que lhe aderem 

permanentemente, constituindo um painel isolante com propriedades 
estruturais, com massa específica aparente (mea) de 23,0 kg/m³ e 

largura do painel de 1,16 m, porta frigorífica de abrir em aço inoxidável 
com núcleo isolante em poliuretano expandido (densidade aparente 36 / 

38 kg/m³) injetado sobre pressão, regulagem de temperatura interna 
entre (+) 0°C e (+) 6°C, unidade condensadora, unidade evaporadora, 

quadro elétrico de comando digital, materiais frigoríficos complementares 
para instalação, como: válvulas de expansão, pressostatos de alta e 

baixa, válvulas solenóide, visores de liquido, conexões, solda foscoper, 

gás refrigerante (carga de gás), tubulação de cobre, sifão, tubo 
esponjoso, fiação elétrica, conforme norma NBR 11948. 

 

24.0   Conforto mecânico, equipamentos e sistemas 

 

Esse Sistema deverá ser complementado de tal forma que os ambientes 
do Bloco 2 sejam totalmente condicionados, exceto aqueles que a norma 

não exige. No entanto as dependências do refeitório, assim como a de 
trabalho do SND devem receber esse condicionamento conforme citado 

abaixo. 
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Deverá ser adquirido e instalado chiller a ar com capacidade de 175TR 

para atendimento desse Bloco 2, assim como suas interligações através 
de instalações elétricas e hidráulicas e de rede de dutos,  

As áreas de vestiários e do SND terão um sistema de resfriamento parcial 
nas áreas de troca de roupa (vestiários) e preparo (cozinha) para 

minimizar o calor típico desses ambientes. Esse ar será exaurido na área 

molhada dos vestiários e nas coifas da cozinha. A cozinha terá ainda um 
sistema de lavagem de ar das coifas de frituras para eliminação de 

gordura. 

ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  

Ventilador / Exaustor de uso geral  

Os conjuntos moto ventiladores serão constituídos por ventiladores 

centrífugos construídos conforme norma AMCA, de simples ou dupla 
aspiração, acionados através de polias, correias e motor elétrico trifásico 

de alto rendimento.  

Caixas de Ventilação  

Construção robusta e compacta em chapas de aço galvanizado e estrutura 
em perfis reforçados possuindo ainda tampas de acesso ao motor e 

transmissão providas de fecho rápido. Os conjuntos moto ventiladores 
serão constituídos por ventiladores centrífugos construídos conforme 

norma AMCA, de simples ou dupla aspiração, acionados através de polias, 

correias e motor elétrico trifásico. As caixas de ventilação deverão ser 
providas de estágios de filtragem, classe G4 para áreas ventiladas, ou 

G4+F5 para áreas ventiladas com permanência contínua de pessoas. 

Sistemas de distribuição de ar  

Dutos  

Para os dutos que antecedem as caixas e/ou estágios de filtragem 

absoluta e ambientes sem filtragem absoluta, deverão ser utilizadas 
chapas de aço galvanizadas flangeadas tipo TDC, adotando-se as bitolas e 

detalhes construtivos de juntas e reforços especificados pela SMACNA 
HVAC DUCT CONSTRUCTION STDS. 1/85 (média pressão). As conexões 

flangeadas deverão possuir juntas de espuma elastomérica de células 
fechadas; Todas as juntas de dutos deverão ser adequadamente 

calafetadas.  

Os dutos de ar condicionado serão isolados da seguinte forma: Dutos 

instalados sobre o forro – em mantas de espuma elastomérica com células 

fechadas com coeficiente de condutividade térmica λ ≤0,039 W/m K e 
resistência à difusão de água µ≥3000. 



 

Coordenadoria Geral de Administração CGA/GTE 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 - 3º andar | CEP 05403-000 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3066-8000 

  80/22 

Os dutos dos sistemas de exaustão de cozinhas e pressurização de 

escadas e extração de fumaça obedecerão as respectivas normas, NBR 
14518 e NBR 14880, com montagem pelas recomendações da SMACNA.  

Grelhas / Difusores 

Os modelos e dimensões a serem usados deverão atender as 

características técnicas descritas a seguir: As grelhas e difusores deverão 

ser de alumínio anodizado. Os difusores conectados através de dutos 
flexíveis deverão ser instalados com caixa plenum e equalizador de fluxo.  

Filtros de Ar  

Filtro Grosso 

CLASSE G4 Montados nos condicionadores de ar ou nas caixas de 
ventilação. Eficiência acima de 90% conforme teste gravimétrico ASHRAE 

52.1-2004 e EU-3 conforme Eurovent 4/4; meio filtrante em mantas 
descartáveis de fibra de vidro.   

Caixas de Filtros 

O gabinete será constituído de chapa de aço galvanizado, com isolamento 

térmico e deverá ser dotado de portas estanques para manutenção. 
Deverá ter ainda manômetro diferencial em caixa (ref.: Trox) para leitura 

do estado de saturação de todas as caixas de filtros. 

Coifas de Ar com Lavagem de Ar 

As coifas de frituras deverão ter um sistema de lavagem interna de 

gordura. A central de lavagem deverá ser instalada dentro da coifa e terá 
bomba centrífuga, proteção elétrica, botoeiras, temporizador eletrônico, 

válvulas de controle e serviço, filtro em linha, tanque de detergente, 
sinalização, tubulação de água em aço zincado e bicos ―spray‖  de latão.  

Sistemas Elétricos  

Os quadros elétricos deverão ser projetados, atendendo às normas NBR-

6808 (Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão Montados em 
Fábrica) e NR 10 – (Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade), sendo alimentados em 220V/3F/60Hz. Os quadros elétricos 
deverão ser projetados segundo normas ABNT e fornecidos os desenhos 

em diagrama unifilar e do esquema funcional ao final das obras. 

Rede Hidráulica 

A rede hidráulica até 2” será feita com tubos de aço preto sem costura 
com rosca galvanizada DIN 2440, os demais diâmetros serão feitos com 

tubos de aço preto sem costura com ASTM A53 ou A-120, extremidades 

biseladas para solda, SCH-40. Todos os condicionadores de ar e ramais 
secundários por pavimento deverão ter válvulas de balanceamento. Os 

isolamentos deverão ser instalados conforme os cuidados e as 
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recomendações dos fabricantes com uso dos materiais adequados de 

fixação e colagem de modo a preservar a integridade do isolamento.  

Todas as tubulações de água gelada deverão ser isoladas termicamente 

com espuma elastomérica de células fechadas (K ≤ 0,035 w/m2ºC ou µ ≥ 
10.000) à base de borracha sintética, com classificação para resistência a 

fogo M-1 (UNE-23727), resistência ao vapor de água. Fabricação 

ARMACELL, tipo AF/ARMAFLEX, ou K-FLEX ST da IK ISOLATION GROUP ou 
KAIMAN. 

 

25.0   Equipamentos de cozinha 

Fornecimento e instalação de equipamentos conforme projeto e relação 

em planilha atendendo todas as normas vigentes. 

 

26.0   Serviços externos 

 

TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se 
descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes 

ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 
totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura 
acrílica; tinta plástica à base de resina acrílica, aditivada com Bacterkill 

(agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica 
para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à 

umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, 
câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água, referência 

Metalatex Antimofo da Sherwin Williams, 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, em 2 ou 3 

demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do 

fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. 

 

ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
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a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou 

projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só 
vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 

15% da área inicial; 

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e 

caixilhos chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, 

pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e meio); 

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas 

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

d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados 

pela área da face externa da tubulação: 

DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 

Até 2" 2,54 de 8" a 9" 1,69 

De 2"a 3" 2,42 de 9"a 10" 1,57 

De 3"a 4" 2,29 de 10"a 11" 1,45 

De 4"a 5" 2,17 de 11"a 12" 1,33 

De 5"a 6" 2,05 de 12"a 13" 1,21 

De 6"a 7" 1,93 de 13"a 14" 1,10 

De 7"a 8" 1,81 acima de 14" 1,00 

e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser 

considerada como 0,50 m da tubulação correspondente, acrescida do 

respectivo coeficiente; 

f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada 

como um metro linear de tubulação correspondente, acrescida. 

2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, 

acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores 
e interiores; referência comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, 

Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme 

recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 
ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre 

superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, 
conforme especificações do fabricante. 

 

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO 

1) Será medido por superfície de área limpa (m²). 
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2) O item remunera o fornecimento equipamentos, materiais de consumo 

e a mão de obra necessária para a execução do serviço de limpeza em 
superfície, por meio de jato d’água de alta pressão. 

 

CONCRETO USINADO, 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, posto obra, de concreto usinado, 
resistência mínima à compressão de 30,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 

+ 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 
DE 1 1/2" 

1) Será medido pelo comprimento de guarda-corpo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de guarda-corpo, constituído por 

montantes verticais, com espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço 
galvanizado com diâmetro de 1 1/2"; fechamento vertical com tela 

artística ondulada galvanizada, malha de 1 1/2", fio nº12 (2,769 mm); 
base em chapa de aço galvanizado, com espessura de 1/8", soldada a 

base do tubo, para fixação no piso, por meio de engastamento ou por 

chumbador químico, e a mão de obra para instalação completa do guarda-
corpo, conforme determina a NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718. 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. 

 

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 
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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. 

 

SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, 
COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS 

1) Será medido por unidade de pictograma e faixas demarcatórias 
pintados (un). 

2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica fosca para piso, 
referência Interlight-piso, fabricação Indutil e diluente aguarrás mineral, 

referência Suvinil, ou Luksnova, ou Coral, ou equivalente; matriz com 
símbolo de vaga para estacionamento de veículos que conduzam ou sejam 

conduzidos por pessoas com mobilidade reduzida, inclusive fita crepe para 
demarcação das faixas, materiais acessórios, a mão de obra para o 

preparo de pavimento betuminoso ou de concreto, marcação do quadro, 
pintura do fundo e pintura do símbolo e as faixas demarcatórias, de 

acordo com a norma NBR 9050. 

 

BORRACHA CLORADA PARA FAIXAS DEMARCATÓRIAS 

1) Será medido por comprimento de linhas demarcatórias pintadas (m). 

2) O item remunera o fornecimento de tinta à base de borracha clorada, 

inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo 
da superfície e a aplicação da tinta. 

 

TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM 

1) Será medido por volume de terra vegetal fornecida (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de terra vegetal orgânica comum de 

primeira qualidade, livre de ervas daninhas e contaminação. A terra 
vegetal fornecida deverá ser uma mistura de solo “in natura” com restos 

de vegetação decomposta, como galhos, folhas, frutos, sementes, caules 
e cascas, servindo como um condicionador de solo, para ajardinamento; 

remunera também o espalhamento em áreas abertas ou jardins; não 

remunera os serviços de limpeza e regularização prévia da área. 
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PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) 

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

2) O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra 
vegetal e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 

preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa 

forração da superfície; irrigação; e cobertura com terra vegetal, em 
jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega 

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

 

GRELHA ARVOREIRA EM FERRO FUNDIDO 

1) Será medido por área de grelha arvoreira instalada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação da grelha arvoreira em 

ferro fundido nodular, para proteção de árvores; referência comercial Afer, 
Alea Comercial, Fuminas ou equivalente. Remunera também materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução do serviço. 

 

TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO COLETOR ESGOTO, DN = 300 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, 
diâmetro nominal de 300 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para 

rede de esgoto sanitário, inclusive conexões e materiais acessórios; 
referência comercial Colefort da Amanco, Tigre ou equivalente. Não 

remunera os serviços de escavação. 

 

BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO 

1) Será medida por unidade de boca de lobo executada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra 
necessários para a execução da boca de lobo simples, com altura até 1,20 

m, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de bloco de concreto 
estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento 

interno com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com uso de polímero 
impermeabilizante; cinta de amarração superior para apoio da tampa; 

tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. 

Remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, 
reaterro e disposição das sobras. 



 

Coordenadoria Geral de Administração CGA/GTE 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 - 3º andar | CEP 05403-000 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3066-8000 

  86/22 

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO DE 35 MPA, ESPESSURA DE 8 

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 8 cm, tipos: raquete e / ou 

retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces; referência comercial: 

Glasser G16 Glasser, T 16 Tatu, P61635N 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 rolo compactador; assentamento dos blocos a 

partir de um meiofio 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 rolo compactador, 

juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o 

preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o 
consequente 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. 

 

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 m, em 

trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão 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. 
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BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU 

SARJETÕES 

1) Será medido pelo volume de base executada (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com fck de 25 
MPa, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução de 

base em concreto, para assentamento de guias, sarjetas ou sarjetões pré-

moldados, compreendendo os serviços: acerto manual do terreno, 
apiloamento, execução de formas, lançamento do concreto e acabamentos 

manuais. 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. 

 

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE POR REATOR ANAERÓBIO 
(UASB) E FILTRO AERÓBIO (FAS), PARA OBRAS DE SEGURANÇA COM 

VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA 12 L/S 

1) Será medido por conjunto de reator e filtro para o sistema de 

tratamento de esgoto executada (cj). 

2) O item remunera a fabricação, o fornecimento, a montagem e a 

instalação completa do conjunto de reator anaeróbio (UASB) e filtro 
aeróbio (FAS) para o sistema de tratamento de efluente, dimensionada 

para a vazão máxima horária de 120 litros por segundo, vazão média 

diária de 4,2 litros por segundo e vazão máxima diária de 5,5 litros por 
segundo, produzindo efluente final com as características: SS menor que 

30 mg/litro, DBO5 menor que 30 mg de O2 / litro e DQO menor que 60 
mg de O2 / litro, para obras de segurança, abrangendo no mínimo: 

fornecimento e instalação de reator anaeróbio de manta de lodo (UASB); 
filtro biológico aerado submerso (FAS) e recheio; soprador de ar tipo 

Roots; bomba de retorno de lodo, proteção para bomba de lodo; painel 
elétrico de funcionamento do reator, filtro, soprador e bomba, eletrodutos 

e cabos de interligação; software supervisor para controle e 
gerenciamento e controlador lógico programável para a automação do 

reator e filtro para integração à estação de tratamento de esgoto e 
manual de operação da ETE; equipamentos, materiais e acessórios para 

transporte e instalação do conjunto; mão de obra especializada para 
instalação e interligação do conjunto à ETE com segurança e garantia de 

no mínimo 5 anos de toda a estação. Não remunera fornecimento e 

instalação de tubos e conexões em PVC, aço inoxidável ou PEAD, válvulas 
e registros em ferro fundido com revestimento interno em borracha, 

inclusive materiais acessórios necessários ao funcionamento da estação de 
tratamento de esgoto; projeto executivo de instalações do conjunto de 

reator e filtro. 
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ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO COMPACTA DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO PARA VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA 12 L/S E 
ATENDIMENTO CLASSE II, ASSESSORIA, DOCUMENTAÇÃO E APROVAÇÃO 

NA CETESB 

1) Será medido por conjunto de elaboração de sistema de estação 

compacta de esgoto aprovado (cj). 

2) O item remunera a elaboração de projeto de sistema de estação 
compacta de tratamento de esgoto dimensionada para a vazão máxima 

horária de 12 litros por segundo, vazão média diária de 4,2 litros por 
segundo e vazão máxima diária de 5,5 litros por segundo, produzindo 

efluente final que atenda exigência classe II, assessoria técnica, 
consultoria, visitas técnicas e relatórios técnicos durante a construção do 

sistema, documentação para análise da CETESB, adequação do sistema e 
da construção para atendimento às exigências do órgão; coleta de 

amostras no local, transporte das coletas até o laboratório, execução de 
análises químicas laboratoriais em amostra de efluente de estação de 

tratamento de esgoto, do esgoto bruto DBO e DQO, esgoto tratado SS 
menor que 30 mg/litro, DBO5 menor que 30 mg de O2 / litro e DQO 

menor que 60 mg de O2 / litro DBO, DQO, óleos, graxas e coliformes 
totais; parecer técnico conclusivo, conforme resolução nº 357 - classe II 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e / ou demais 

legislações vigentes, compreendendo os parâmetros em complemento ao 
parecer técnico CETESB: nitrato, nitrito, óleos e graxas e coliformes, 

conforme termo tolerantes. 

Remunera a coleta das amostras, visando às exigências do órgão; e 

aprovação de todo o sistema junto ao órgão legislador. 

 

CESTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ESPESSURA DE 1,5 MM E 
FUROS DE 1/2" 

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

2) O item remunera o fornecimento posto obra de cesto em chapa de aço 

inoxidável nas dimensões de 28 x 40 x 20 cm, espessura de 1,5 mm, 
furos com diâmetro de 1/2", provido de bordas e puxadores. Remunera 

também a mão de obra necessária para a instalação do cesto. 

 

CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ESGOTO, 

VAZÃO DE 40 M³ / H, ALTURA MANOMÉTRICA 40 MCA, DIÂMETRO DE 
SÓLIDOS ATÉ 50 MM 

1) Será medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado 
de acordo com a vazão exigida em projeto (un). 
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2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-

bomba trifásico, tipo submersível vertical para esgoto, com vazão de 40 
m³ / hora, para altura manométrica de 40 m.c.a. permitindo a passagem 

de sólidos com diâmetro até 50 mm; referência comercial DS- 122/4 da 
Darka, XFP100G da Sulzer ou equivalente. Remunera também pedestal, 

tubo guia, corrente/cabo de içamento, chumbadores, elementos de 

fixação, cabo elétrico compatível com o funcionamento do conjunto motor 
bomba, material de consumo e mão de obra necessários para a instalação 

completa, inclusive a realização dos testes de funcionamento. 

 

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 110 MM (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 = 110 
mm (4”), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos 

tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e 
o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido com 

bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em 
tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora 

para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou 

escavação e Reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm 
para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para 

tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

 

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

BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ‘R’, DN = 150 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES1)  

Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
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a) Nas redes de captação dos sistemas de esgoto e águas pluviais, 

prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da 
tubulação executada. 

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e 
instalação de tubos de PVC rígido, P x B com virola e anel de borracha, 

linha esgoto série reforçada ‘R’, DN = 150 mm, inclusive conexões. Nos 

tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e 
o diâmetro do tubo; remunera também: 

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações 
calha-condutor para águas pluviais, materiais acessórios e eventuais 

perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou 

escavação e Reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm 
para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para 

tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

 

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN = 4" 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em 

latão fundido, diâmetro nominal de 4", com acabamento bruto, inclusive 

materiais acessórios e de vedação. 

 

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN = 4" 

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

2) O item remunera o fornecimento e a instalação de válvula de retenção 
horizontal, em bronze, diâmetro nominal de 4", inclusive materiais 

acessórios e de vedação. 

 

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN = 4" 

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

2) O item remunera o fornecimento e a instalação de válvula de retenção 
vertical, em bronze, com flange, diâmetro nominal de 4", inclusive 

materiais acessórios e de vedação. 
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ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,80 M 

1) Será medido por comprimento, em frações mínimas de 0,50 m, de anel 
pré-moldado instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de anéis pré-moldados 
em concreto armado, encaixe tipo macho e fêmea, com diâmetro externo 

de 1,80 m e altura de 0,50 m; argamassa para o rejunte e vedação entre 

as peças, composta por cimento, areia e hidrófugo tipo vedacit ou 
equivalente; equipamentos e mão de obra necessários para a colocação, 

montagem e rejuntamento dos anéis. Não remunera serviços de 
escavação, lastro, base, pescoço ou tampo. 

 

LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO 

1) Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de 
fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo 

(m²). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação 

e a mão de obra necessária para execução de locação de obra 
compreendendo locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.; com 

pontaletes de 3" x 3" e tábuas de 1" x 12"; ambos em madeira “Erisma 
uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” 

(conhecida como Cambará). 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 

ATÉ 1,5 M 

1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo 

para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada 
peça, de 20 cm (m³). 

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 
escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 

1,5 m de profundidade. 

 

REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 

1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas 

executado (m³). 

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

execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material 

existente ou importado, sem controle de compactação. 
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FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, 
não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para 
execução e instalação de formas em chapas compensadas resinadas de 12 

mm de espessura para concreto; incluindo cimbramento até 3,00 m de 

altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em "Erisma uncinatum" 
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida 

como Cambará); desmoldante, desforma e descimbramento. 

 

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

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de 

armadura (kg). 

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 

500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer 
bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e 

materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de 
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 

CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA 

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o 

volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser 
computado uma só vez (m³). 

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, 
resistência mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade "slump" de 5 + 

1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG 
CIMENTO / M³ 

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em 
projeto (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 
1 e 2, cimento, areia e a mão de obra necessária para o preparo do 

concreto não estrutural, com teor mínimo de 150 kg de cimento por m³ de 
concreto. 
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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. 

 

LASTRO DE PEDRA BRITADA 

1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm 

(m³): 

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios 

e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do 
lastro. 

 

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 30 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 30 cm. 

 

PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2 MM DE ESPESSURA, 

COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES 

1) Será medido por área, na projeção vertical, de painel instalado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de painel 
autoportante/modular para uso abrigado, proteção mínima IP 54 / 55; 

referência painel TU 400 PD, TU 400 da Taunus, Painel PP da Press Mat ou 
equivalente constituído por: a) Estrutura padronizada em chapa de aço 

com espessura mínima de 2 mm, acabamento com pintura eletrostática 
na cor cinza (RAL-7032), profundidade média de 400 mm, com 

possibilidade de acoplamento lateral; 

b) Tampa traseira em chapa de aço com espessura mínima de 2 mm, 

acabamento com pintura eletrostática na cor cinza (RAL-7032);Porta com 

uma ou duas folhas, de acordo com o vão, 
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em chapa de aço com espessura mínima de 2 mm, acabamento com 

pintura eletrostática na cor cinza (RAL-7032), abertura mínima de 120º; 

c) Porta com uma ou duas folhas, de acordo com o vão, em chapa de aço 

com espessura mínima de 2 mm, acabamento com pintura eletrostática 
na cor cinza (RAL-7032), abertura mínima de 120º; 

d) Fecho por meio de maçaneta escamoteável com miolo tipo Yale com 

chaves; 

e) Placa de montagem em chapa de aço com espessura mínima de 2,65 

mm, acabamento com pintura eletrostática na cor laranja (RAL-2004); 

Remunera também os acessórios: 

 

de cablação fixados nos reforços das portas; lateral em chapa 

de aço com espessura de 1,5 mm para fechamento de um quadro ou uma 
série de quadros acoplados; trilho "C" em chapa de aço com 2 mm de 

espessura para fixação de equipamentos elétricos; 

ertical em chapa com 2 mm de espessura para fixar a longarina 

ajustável na profundidade; 

 montagem 

horizontal e vertical de equipamentos; 

s 

acoplados; 

 

tura 

eletrostática na cor cinza (RAL-7032), tinta spray para pequenos retoques 
e fio terra. 

 

BARRAMENTO DE COBRE NU 

1) Será medido pelo peso nominal das barras nas bitolas constantes no 
projeto de elétrica (kg). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de barramento 
em lâmina chata de cobre eletrolítico nu, nas várias bitolas de acordo com 

a corrente nominal especificada em projeto. 

 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 10 
A ATÉ 50 A 

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 
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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 da 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 

 

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE 

DE 10 A ATÉ 32 A 

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

2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha 
residencial, com proteção termomagnética, padrão DIN, unipolar, modelos 

com correntes variáveis de 10 A até 32 A e tensão de 127 / 220 V, 
fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE ou 

equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em 

trilho tipo “DIN”. Não remunera o fornecimento do trilho. 

 

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

DE 10 A ATÉ 32 A 

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

2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha 
residencial, com proteção termomagnética, padrão DIN, tripolar, modelos 

com correntes variáveis de 10 A até 32 A e tensão de 220 / 380 V, 
fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE ou 

equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em 

trilho tipo “DIN”. Não remunera o fornecimento do trilho. 

 

ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de isolador tipo paralelo 
em resina epóxi com carga mineral, para barramento com tensão nominal 

de 1 kV, com rosca de 3/8"; inclusive parafuso em latão com cabeça 

sextavada e rosca mecânica de 3/8" x 50 mm. 
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PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA DE AÇO DE 2,65 MM (12 MSG) 

1) Será medido por área, na projeção vertical, de placa instalada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de placa de montagem, para quadros 

em geral, em chapa de aço com 2,65 mm de espessura, nº 12 MSG, com 
tratamento anticorrosivo à base defosfatização orgânica e acabamento em 

pintura eletrostática na cor laranja (RAL-2004), nas dimensões 

padronizadas, conforme o quadro onde será instalada; referência 
comercial placa PM fabricação Press Mat, ou fabricação Belmonte, ou 

fabricação Taurus, ou equivalente, remunera também materiais acessórios 
e a mão de obra necessária para a instalação completa da placa. 

 

ELETRODUTO GALVANIZADO, PESADO DE 1 1/2" - COM ACESSÓRIOS 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e 

conexões rígidos, em aço carbono de 1 1/2", tipo pesado, com as 
características: costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento 

externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, 
arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para 

instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera 
também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado 

de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, 
ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a 

instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive 
nas tubulações secas. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre 
eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação 

em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 
termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; 

remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 
instalação do cabo. 

 

CONDULETE METÁLICO DE 1 1/2" 

1) Será medido por conjunto de condulete instalado (cj). 
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2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído 

por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, 
injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem 

rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 1 
1/2", ou incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles 

de energia, telefonia ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) 

tampa tipo cega ou com furação compatível ao equipamento a ser 
instalado no seu interior; referência comercial Daisa, Conduletzel da 

Wetzel ou equivalente. 

 

CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de contator de potência 
para corrente nominal de 32 A, com dois contatos normalmente abertos e 

dois contatos normalmente fechados, para tensões variáveis de 24 V até 
440 V e frequências de 50 Hz ou 60 Hz conforme o modelo; referência 

comercial 3TF44 22 fabricação Siemens ou equivalente. 

 

CONTATOR AUXILIAR - 4NA+4NF 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de contator auxiliar para 

corrente alternada, com quatro contatos normalmente abertos e quatro 
contatos normalmente fechados, para tensões variáveis de 24 V até 440 V 

e frequência de 50 Hz ou 60 Hz conforme o modelo; referência comercial 
3TH42 44 fabricação Siemens ou equivalente. 

 

RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA PARA ACOPLAMENTO DIRETO, 

FAIXAS DE AJUSTE DE 20 / 32 A ATÉ 50 / 63 A 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de relé bimetálico de 
sobrecarga para acoplamento direto, com faixas de ajuste de 20 / 32 A 

até 50 / 63 A; referência comercial 3UA58 fabricação Siemens ou 
equivalente. 

 

CHAVE COMUTADORA / SELETORA COM 1 POLO E 3 POSIÇÕES PARA 25 A 

1) Será medido por unidade de chave comutadora instalada (un). 
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2) O item remunera o fornecimento e instalação de chave comutadora 

seletora de comando, unipolar, com três posições para 25 A; referência 
comercial CA20B-A730.600-E fabricação Kraus & Naimer ou equivalente. 

 

BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de botoeira, tipo liga / 
desliga de embutir, sem sinalização, com contatos de prata a prova de 

faísca e componentes de função elétrica em liga de cobre, para comando 
duplo; referência comercial 3SB06 01-7BG fabricação Siemens ou 

equivalente. 

 

27.0   Comunicação Visual 

 

Deverá ser projetado e instalado o sistema de comunicação visual em 

todas as unidades em reforma e toda a unidade nova, composto por 
placas nas portas, placas orientativas nos acessos dos serviços e 

identificação da unidade na fachada principal, assim como a placa 
comemorativa. 

Placa comemorativa constituída por: chapa em aço inoxidável escovado, 
com espessura mínima de 1,5 mm, orla em aço polido com 5 mm de 

largura; diagramação interna e dimensões conforme especificações do 
modelo padrão Governo do Estado de São Paulo; parafusos e buchas 

adequados, para fixação, e calota em aço inoxidável, para cobertura da 
cabeça do parafuso.  

As placas internas orientativas serão em estrutura de alumínio com réguas 

removíveis, e deverá prever acabamentos laterais com tampas ou 
moldura de acabamento. 

As réguas deverão ser em alumínio com aplicação de vinil. 

As placas internas serão em poliestireno 2 mm com aplicação de adesivos 

recortados em PS 2 mm, aplicados com fita dupla face nas portas ou na 
alvenaria, nas seguintes dimensões: 

Placas de 30 x 10 cm , com textos – Identificação dos ambientes. 

Placas de 12 x 12 cm , com pictogramas – sanitários e copas. 

Composição de réguas de 100 x 10 cm – para placas orientativas e de 
identificação de setor. 
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A identificação da unidade será através da aplicação de letras caixa em 

aço inox escovado. 

Todos os balcões de recepção deverão receber comunicação visual para 

deficientes auditivos no local determinado para posicionamento do 
interprete de libras, conforme NBR 9050.   

As comunicações visuais orientativas deverão também receber instruções 

em Braille para deficientes visuais, conforme NBR 9050.   

Todos os corrimãos de escadas e rampas deverão receber sinalização em 

Braille conforme NBR 9050. 

Todo degrau de escada deverá ter sinalização visual na borda do piso, em 

cor contrastante com a do acabamento, medindo entre 0,02 m e 0,03m 
de largura, vide NBR 9050 pg. 30. 

 

28.0   Serviços finais de obra 

 

LIMPEZA FINAL DA OBRA 

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

2) O item remunera o fornecimento do material e a mão de obra 
necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas 

externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendo-
se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta 

para a utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 


