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 GENERALIDADES   
 
 Objetivo 
Este  documento tem por finalidade definir e especificar os processos dos serviços 
de reforma das UBS’s na Zona Rural do município de Cruzeiro, nas unidades 

Brejetuba, Embau Mirim, Entre Rios, Passa Vinte e Várzea Alegre, conforme 

assinaladas em planilha. 
 

Normas e Especificações 
Estas especificações  integram-se  às normas Brasileiras atinentes. Aplicam-se, 
ainda, os dispositivos das Normas de Execução e Fiscalização de Obras do 
município de Cruzeiro-SP 
A não citação específica de Normas e Especificações no corpo dos desenhos ou em 
textos não elimina o cumprimento, por parte da Empreiteira, de todas as normas 
aplicáveis ao caso. 
 
           Procedência de dados e interpretações 
As cotas indicadas nos desenhos prevalecem sobre suas dimensões em escala. 
As especificações prevalecem sobre os desenhos. 
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As dúvidas quanto interpretações dos desenhos e/ou especificações deverão ser 
resolvidas pela Engenharia e Secretaria de Obras do município. 
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          Aplicação dos materiais e atendimento ao projeto 
Todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser comprovadamente de 
primeira qualidade, atendendo rigorosamente as especificações a seguir: 
Os materiais que representarem trincas, falhas, imperfeições ou sejam de qualidade 
inferior aos especificados, serão rejeitados pela fiscalização, ficando sua remoção 
do canteiro a cargo da Empreiteira. 
A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, solicitar amostras de ensaios de qualidade 
dos materiais que julgar necessário.   
Toda o local de obra/serviço que estiver próximo de pedestres, comércio ou lojas 
deverá ser protegido e sinalizados de acordo com as normas de segurança de 
trabalho. 
Todos os trabalhadores deverão utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) e 
de identificação, sendo esta de responsabilidade da empreiteira. 
Não será admitido a construção de abrigos ou alojamentos em compensado tipo 
“Madeirit”, somente sendo aceito containers para os sanitários do tipo “Biológico”. 
 
 

1. UNIDADE BREJETUBA 
 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1.1 Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada: 
1) Será medido pela área de vão com fechamento executado, montagem e 
desmontagem, sendo medido 100% na desmontagem (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de 
obra necessária para execução de fechamento provisório de vãos com chapa de 
madeira compensada resinada de 6 mm e sarrafo de "Erisma uncinatum" (conhecido 
como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará). 
Remunera também material, mão de obra necessário para a pintura em látex na face 
externa e a desmontagem do fechamento e remoção do material utilizado. 
 
1.1.2 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal: 
1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba 
(m³).  
2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra 
ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal 
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, 
acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, 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 e 
suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 
37952, de 11 de maio de 1999, e normas;  
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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. 
 
1.2 REFORMA CIVIL ACESSIBILIDADE 
 
1.2.1 Porta/portão tipo gradil sob medida:  
1) Será medido pela área da porta instalada (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de porta ou portão, sob medida, constituído por 
uma ou duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; 
batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em latão, com haste em 
aço temperado; fecho reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-
cadeado em ferro galvanizado, compatíveis com as dimensões da porta e / ou 
portão; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a instalação e fixação da porta. Não remunera arremates de acabamento. 
 
1.2.2 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento (portas e wc): 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).  
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação 
de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a 
seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 
NBR 15113 e NBR 15114. 
 
1.2.3 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 
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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. 
 
1.2.4 Chapisco: 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária 
para a execução do chapisco. 
 
1.2.5 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. 
 
1.2.6 Reboco: 
 1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra 
necessária para a execução do reboco. 
 
1.2.7 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm: 
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta tipo macho e fêmea com travas 
embutidas, sem emenda, batente e guarnições em madeira para acabamento em 
cera, pintura ou verniz; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para 
a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. 
 
1.2.8 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 
1 folha: 
1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).  
2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta 
externa de 1 folha composto por: 3 (três) dobradiças reforçadas em latão cromado; 
conjunto de fechadura de embutir cromado com miolo cilíndrico, um par de 
maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, conjunto 
de fechadura de embutir cromada, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca 
e um par de espelhos retangulares; referência comercial 725.01 / 40 CR da Pado, 
102526 / 40-Z da Arouca ou equivalente. Remunera também o fornecimento de 
materiais acessórios e mão de obra necessária para a montagem e instalação 
completa da ferragem. 
 
1.2.9 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 
capacidade de 6 litros: 
1) Será medido por unidade de bacia instalada (un).  
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2) O item remunera o fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, linha 
tradicional, com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida 
ou em cadeira de rodas, com as características: funcionamento do sifonamento com 
volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos 
exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-
H); referência comercial linha Vogue Conforto P-510 fabricação Deca ou equivalente 
de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos 
considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise 
dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, 
remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água e transporte de 
sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; 
tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e 
assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação e ligação às redes de água e esgoto. Norma técnica: NBR 9050. 
 
1.2.10 Lavatório em louça com coluna suspensa: 
1) Será medido por unidade de lavatório instalado (un).  
2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna suspensa, 
referência L18 CS 1G, linha Village, fabricação Deca ou equivalente; materiais para 
fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. 
 
1.2.11 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", comprimento de 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. 
 
1.3 PISO E REVESTIMENTO 
 
1.3.1 Demolição manual de concreto armado (passeio e rampa): 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).  
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação 
de elementos em concreto armado manualmente; a seleção e a acomodação 
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 
15114. 
 
1.3.2 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (passeio e rampa): 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  
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2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, 
areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência 
mínima à compressão de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 
 
1.3.3 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento: 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).  
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários 
para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário. 
 
1.3.4 Forma em madeira comum para fundação: 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).  
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e 
instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 
1.3.5 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. 
 
1.3.6 Demolição manual de revestimento em massa de piso: 
1) Será medido por área real de revestimento em massa de pisos em geral 
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes 
da demolição(m²).  
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de 
revestimentos em massa em pisos, manualmente; a seleção e a acomodação 
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 
15114. 
 
1.3.7 Argamassa de regularização e/ou proteção: 
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas 
em projeto (m³).  
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-
obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa. 
 
1.3.8 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção 
BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada: 
1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou 
dobras (m²).  
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2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira 
qualidade (classe A ou classe extra), com indicação para áreas externas, com as 
seguintes características:  
a) Referência comercial: Itagres, Biancogres ou equivalente;  
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta 
absorção, resistência mecânica baixa);  
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);  
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de 
remoção de mancha);  
e) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos 
domésticos e de piscinas);  
f) Carga de ruptura >= 700 N;  
g) Resistente a gretagem;  
h) Resistente ao choque térmico;  
i) Coeficiente de atrito: > 0,48 (classe de atrito 2);  
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, 
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, 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 13816, NBR 13817, 
NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 
1.3.9 Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada: 
1) Será medido por comprimento de rodapé assentado (m).  
2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de 
primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicado para áreas externas, com as 
seguintes características:  
a) Referência comercial: Eliane, Itagres, Biancogres ou equivalente, cortada com 
ferramenta adequada;  
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta 
absorção, resistência mecânica baixa);  
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);  
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de 
remoção de mancha);  
e) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos 
domésticos e de piscinas);  
f) Carga de ruptura >= 700 N;  
g) Resistente a gretagem;  
h) Resistente ao choque térmico;  
i) Coeficiente de atrito: > 0,48 (classe de atrito 2);  
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, 
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, e o assentamento das peças conforme exigências das normas e 
recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da 
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superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, 
NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 
1.3.10 Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima 
de 3 até 5 mm: 
1) Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer 
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras 
(m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cimento branco comum não estrutural, a mão 
de obra necessária para os serviços de preparo da pasta de cimento, aplicação da 
pasta nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia ou frisador 
plástico, de acrílico ou de madeira e a limpeza das juntas. Norma técnica: NBR 
9817. 
 
1.3.11 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 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 15x15 cm, estilo monocolor, 
com as seguintes características:  
a) Referência comercial linha Piscina da 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. 
 
1.3.12 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas: 
1) Será medido por área de forro retirado (m²).  
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada do 
forro em placas ou tiras fixadas, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
1.3.13 Forro em lâmina de PVC: 
1) Será medido por área de forro instalado (m²).  
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2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em 
lâminas de PVC rígido, auto-extinguível, imune à corrosão, resistente a álcool e 
materiais de limpeza, constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras 
de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, 
conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos de aço 
galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espaçamento máximo de: 500 
mm, para lâminas de 100 mm, 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura de 
sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com 
espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para 
lâminas de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para 
arremates em geral; referência comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / 
MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 
da Anflo ou equivalente. 
 
1.4 HIDRÁULICA / ELÉTRICA 
 
1.4.1 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. 
 
1.4.2 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, 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 Wetzel, Tramontina 
ou equivalente. 
 
1.4.3 Eletroduto galvanizado, médio 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 médio, 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. 
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1.5 PINTURA 
 
1.5.1 Remoção de pintura em massa com lixamento: 
1) Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a 
remoção da tinta em massa com lixamento. 
 
1.5.2 Massa corrida a base de PVA: 
1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer 
interferência (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada 
para a correção de pequenos defeitos; referência comercial massa corrida 
fabricação Suvinil, ou massa corrida fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex 
fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessórios 
e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, 
remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas 
finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, 
lixamento final e remoção do pó da superfície emassada. 
 
1.5.3 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo: 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando 
vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos 
acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou 
molduras desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica 
standard, diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial 
fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, 
ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico 
extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais 
acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre 
superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma 
NBR 11702. 
 
1.5.4 Verniz em superfície de madeira: 
1) Será medido por área (m²):  
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 
(três). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois);  
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de 
enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco);  
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, 
considerada apenas uma vez.  
2) O item remunera o fornecimento de verniz sintético, acabamento brilhante, 
resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso interno ou externo, 
conforme norma NBR 11702. Referência verniz Rexpar Marítimo da Sherwin 
Williams, ou Suvinil, verniz Copal da Glasurit, ou Sparlack, Copal da Akzo / 
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Ypiranga, ou Verniz Copal / Eucaverniz da Eucatex, ou equivalente; diluente 
aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos 
serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação do verniz, em três demãos, sendo a primeira demão aplicada 
como fundo selante, conforme especificações do fabricante. 
 
 
2. UNIDADE EMBAU MIRIM 
 
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
2.1.1 Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada: 
1) Será medido pela área de vão com fechamento executado, montagem e 
desmontagem, sendo medido 100% na desmontagem (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de 
obra necessária para execução de fechamento provisório de vãos com chapa de 
madeira compensada resinada de 6 mm e sarrafo de "Erisma uncinatum" (conhecido 
como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará). 
Remunera também material, mão de obra necessário para a pintura em látex na face 
externa e a desmontagem do fechamento e remoção do material utilizado. 
 
2.1.2 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal: 
1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba 
(m³).  
2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra 
ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal 
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, 
acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, 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 e 
suas alterações, 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;  
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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. 
 
2.2 REFORMA CIVIL ACESSIBILIDADE 
 
2.2.1 Demolição manual de concreto armado (passeio e rampa): 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição(m³).  
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação 
de elementos em concreto armado manualmente; a seleção e a acomodação 
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 
15114. 
 
2.2.2 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (passeio e rampa): 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, 
areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência 
mínima à compressão de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 
 
2.2.3 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento: 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).  
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários 
para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário. 
 
2.2.4 Forma em madeira comum para fundação: 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).  
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e 
instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 
2.2.5 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 
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comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como 
arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de 
traspasse para emendas. 
 
2.2.6 Porta/portão tipo gradil sob medida: 
1) Será medido pela área da porta instalada (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de porta ou portão, sob medida, constituído por 
uma ou duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; 
batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em latão, com haste em 
aço temperado; fecho reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-
cadeado em ferro galvanizado, compatíveis com as dimensões da porta e / ou 
portão; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a instalação e fixação da porta. Não remunera arremates de acabamento. 
 
2.2.7 Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou 
fechamento: 
1) Será medido por unidade de poste ou tubo retirados (un).  
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de 
poste ou sistema de sustentação usado na fixação de tela de alambrado, inclusive a 
base de sustentação do mesmo; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
2.2.8 Retirada de entelamento metálico em geral: 
1) Será medido por área de entelamento metálico retirado (m²).  
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de 
entelamento metálico, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
2.2.9 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e 
arame farpado, até 4,00 m de altura: 
1) Será medido por área, na projeção vertical, de alambrado em tela executado (m²). 
2) O item remunera a execução de alambrado tubular com altura até 4,00 m, aferida 
na projeção vertical, incluindo o extremo superior inclinado, não sendo considerada 
a altura do chumbamento em embasamento, ou solo, constituído por:  
a) Fornecimento e instalação de montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 
1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com 
diâmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente no solo ou 
sobre embasamento na profundidade de média 0,50 m e com espaçamento máximo 
de 3,00 m entre colunas, extremo superior inclinado a 45º com acabamento superior 
tipo tampa em chapa de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola MSG 14 (2 mm de 
espessura) e furação para colocação de arame trançado farpado;  
b) Fornecimento e instalação de três fios de cabo tirante para fixação da tela, em 
cabo de aço doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 3,00 m 
e fixados nos montantes verticais com arames amarradores fio de aço BWG 14;  
c) Fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos 
seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de mãos-francesas em tubos de 
aço SAE 1008 / 1010 galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, 
com diâmetro externo de 1 1/2", parafusadas ou soldadas nos montantes verticais; 
d) Fornecimento e instalação de três fiadas de arame trançado farpado, na projeção 
superior inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), 
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galvanizado categoria A, resistência classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com 
farpas a cada 125 mm conforme NBR 6317;  
e) Fornecimento e instalação de tela, tipo "Zinc Fence" da Universal, Incotela ou 
equivalente, com malha ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), 
fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de 
acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer 
a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, 
com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e 
arames de amarração;  
f) Fornecimento e instalação de arame fabricado em fio de aço doce recozido e 
zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para 
amarração da tela e do arame farpado aos montantes verticais e travamentos;  
g) Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: 
aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte 
dos elementos que compõem o alambrado, conforme recomendações do fabricante, 
referência Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente; aplicação 
de fundo sintético branco antioxidante, para superfície de aço galvanizado, aplicado 
em uma demão, e esmalte sintético na cor alumínio, aplicado com duas demãos, em 
todo o material utilizado para a execução do alambrado, com exceção feita à tela;  
h) Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos montantes. 
 
2.2.10 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento (portas e wc): 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).  
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação 
de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a 
seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 
NBR 15113 e NBR 15114. 
 

2.2.11 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. 
 

2.2.12 Chapisco: 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária 
para a execução do chapisco. 
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2.2.13 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. 
 
2.2.14 Reboco: 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra 
necessária para a execução do reboco. 
 
2.2.15 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm: 
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta tipo macho e fêmea com travas 
embutidas, sem emenda, batente e guarnições em madeira para acabamento em 
cera, pintura ou verniz; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para 
a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. 
 
2.2.16 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 
1 folha: 
1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).  
2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta 
externa de 1 folha composto por: 3 (três) dobradiças reforçadas em latão cromado; 
conjunto de fechadura de embutir cromado com miolo cilíndrico, um par de 
maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, conjunto 
de fechadura de embutir cromada, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca 
e um par de espelhos retangulares; referência comercial 725.01 / 40 CR da Pado, 
102526 / 40-Z da Arouca ou equivalente. Remunera também o fornecimento de 
materiais acessórios e mão de obra necessária para a montagem e instalação 
completa da ferragem. 
 
2.2.17 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 
capacidade de 6 litros: 
1) Será medido por unidade de bacia instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, linha 
tradicional, com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida 
ou em cadeira de rodas, com as características: funcionamento do sifonamento com 
volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos 
exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-
H); referência comercial linha Vogue Conforto P-510 fabricação Deca ou equivalente 
de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos 
considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise 
dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, 
remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água e transporte de 
sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; 
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tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e 
assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação e ligação às redes de água e esgoto. Norma técnica: NBR 9050. 
 

2.2.18 Lavatório em louça com coluna suspensa: 
1) Será medido por unidade de lavatório instalado (un).  
2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna suspensa, 
referência L18 CS 1G, linha Village, fabricação Deca ou equivalente; materiais para 
fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. 
 
2.2.19 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", comprimento de 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. 
 
2.2.20 Tanque em aço inoxidável: 
1) Será medido por unidade instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento de tanque de aço inoxidável de 60 x 60x 30 cm, 
ou 64 x 53 x 28 cm; materiais para fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para sua instalação. 
 
2.3 PISO E REVESTIMENTO 
 
2.3.1 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 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 15x15 cm, estilo monocolor, 
com as seguintes características:  
a) Referência comercial linha Piscina da 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  
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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. 
 
2.3.2 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas: 
1) Será medido por área de forro retirado (m²).  
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada do 
forro em placas ou tiras fixadas, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
2.3.3 Forro em lâmina de PVC: 
1) Será medido por área de forro instalado (m²).  
2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em 
lâminas de PVC rígido, auto-extinguível, imune à corrosão, resistente a álcool e 
materiais de limpeza, constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras 
de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, 
conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos de aço 
galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espaçamento máximo de: 500 
mm, para lâminas de 100 mm, 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura de 
sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com 
espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para 
lâminas de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para 
arremates em geral; referência comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / 
MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 
da Anflo ou equivalente. 
 
2.4 HIDRÁULICA / ELÉTRICA 
  
2.4.1 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. 
 
2.4.2 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, 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 Wetzel, Tramontina 
ou equivalente. 
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2.4.3 Eletroduto galvanizado, médio 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 médio, 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. 
 
2.5 PINTURA 
 
2.5.1 Remoção de pintura em massa com lixamento: 
1) Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a 
remoção da tinta em massa com lixamento. 
 
2.5.2 Massa corrida a base de PVA: 
1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer 
interferência (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada 
para a correção de pequenos defeitos; referência comercial massa corrida 
fabricação Suvinil, ou massa corrida fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex 
fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessórios 
e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, 
remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas 
finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, 
lixamento final e remoção do pó da superfície emassada. 
 
2.5.3 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo: 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando 
vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos 
acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou 
molduras desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica 
standard, diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial 
fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, 
ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico 
extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais 
acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre 
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superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma 
NBR 11702. 
 
2.5.4 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo: 
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):  
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção 
do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, 
acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área 
inicial;  
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos 
chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça 
multiplicada por 2,5 (dois e meio);  
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou 
persianas, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco);  
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área 
da face externa da tubulação:  
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE  
Até 2" 2,54 de 8" a 9" 1,69  
De 2"a 3" 2,42 de 9"a 10" 1,57  
De 3"a 4" 2,29 de 10"a 11" 1,45  
De 4"a 5" 2,17 de 11"a 12" 1,33  
De 5"a 6" 2,05 de 12"a 13" 1,21  
De 6"a 7" 1,93 de 13"a 14" 1,10  
De 7"a 8" 1,81 acima de 14" 1,00  
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 
0,50 m da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;  
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um 
metro linear de tubulação correspondente, acrescida.  
2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, 
ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência 
comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da 
superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias 
demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre 
superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme 
especificações do fabricante. 
 
 
3. UNIDADE ENTRE RIOS 
 
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
3.1.1 Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada: 
1) Será medido pela área de vão com fechamento executado, montagem e 
desmontagem, sendo medido 100% na desmontagem (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de 
obra necessária para execução de fechamento provisório de vãos com chapa de 
madeira compensada resinada de 6 mm e sarrafo de "Erisma uncinatum" (conhecido 



 
 

 Rua Capitão Néco, 118, Centro – Cruzeiro/SP – CEP: 12.701-907 
CNPJ: 46.668.596/0001-01 
Telefone: (12) 3141-1100 

 21 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Rua Capitão Néco, 118, Centro – Cruzeiro/SP – CEP: 12.701-907 

CNPJ: 46.668.596/0001-01 
Telefone: (12) 3141-1100 

 

como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará). 
Remunera também material, mão de obra necessário para a pintura em látex na face 
externa e a desmontagem do fechamento e remoção do material utilizado. 
 
3.1.2 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal: 
1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba 
(m³).  
2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra 
ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal 
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, 
acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, 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 e 
suas alterações, 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. 
 
3.2 REFORMA CIVIL ACESSIBILIDADE 
 
3.2.1 Demolição manual de concreto armado (passeio e rampa): 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).  
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação 
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de elementos em concreto armado manualmente; a seleção e a acomodação 
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 
15114. 
 
3.2.2 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (passeio e rampa): 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, 
areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência 
mínima à compressão de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 
 
3.2.3 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento: 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).  
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários 
para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário. 
 
3.2.4 Forma em madeira comum para fundação: 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).  
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e 
instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 
3.2.5 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. 
 
3.2.6 Porta/portão tipo gradil sob medida: 
1) Será medido pela área da porta instalada (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de porta ou portão, sob medida, constituído por 
uma ou duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; 
batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em latão, com haste em 
aço temperado; fecho reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-
cadeado em ferro galvanizado, compatíveis com as dimensões da porta e / ou 
portão; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a instalação e fixação da porta. Não remunera arremates de acabamento. 
 
3.2.7 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento (portas e wc): 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).  
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2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação 
de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a 
seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 
NBR 15113 e NBR 15114. 
 
3.2.8 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. 
 
3.2.9 Chapisco: 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária 
para a execução do chapisco. 
 
3.2.10 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. 
 
3.2.11 Reboco: 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra 
necessária para a execução do reboco. 
 
3.2.12 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm: 
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta tipo macho e fêmea com travas 
embutidas, sem emenda, batente e guarnições em madeira para acabamento em 
cera, pintura ou verniz; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para 
a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. 
 
3.2.13 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 
1 folha: 
1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).  
2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta 
externa de 1 folha composto por: 3 (três) dobradiças reforçadas em latão cromado; 
conjunto de fechadura de embutir cromado com miolo cilíndrico, um par de 
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maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, conjunto 
de fechadura de embutir cromada, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca 
e um par de espelhos retangulares; referência comercial 725.01 / 40 CR da Pado, 
102526 / 40-Z da Arouca ou equivalente. Remunera também o fornecimento de 
materiais acessórios e mão de obra necessária para a montagem e instalação 
completa da ferragem. 
 
3.2.14 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 
capacidade de 6 litros: 
1) Será medido por unidade de bacia instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, linha 
tradicional, com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida 
ou em cadeira de rodas, com as características: funcionamento do sifonamento com 
volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos 
exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-
H); referência comercial linha Vogue Conforto P-510 fabricação Deca ou equivalente 
de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos 
considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise 
dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, 
remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água e transporte de 
sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; 
tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e 
assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação e ligação às redes de água e esgoto. Norma técnica: NBR 9050. 
 
3.2.15 Lavatório em louça com coluna suspensa: 
1) Será medido por unidade de lavatório instalado (un).  
2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna suspensa, 
referência L18 CS 1G, linha Village, fabricação Deca ou equivalente; materiais para 
fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. 
 
3.2.16 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", comprimento de 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. 
 
3.2.17 Tanque em aço inoxidável: 
1) Será medido por unidade instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento de tanque de aço inoxidável de 60 x 60x 30 cm, 
ou 64 x 53 x 28 cm; materiais para fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para sua instalação. 
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3.3 PISO E REVESTIMENTO 
 
3.3.1 Demolição manual de revestimento em massa de piso: 
1) Será medido por área real de revestimento em massa de pisos em geral 
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes 
da demolição (m²).  
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de 
revestimentos em massa em pisos, manualmente; a seleção e a acomodação 
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 
15114. 
 
3.3.2 Argamassa de regularização e/ou proteção: 
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas 
em projeto (m³).  
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-
obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa. 
 
3.3.3 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção 
BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada: 
1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou 
dobras (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira 
qualidade (classe A ou classe extra), com indicação para áreas externas, com as 
seguintes características:  
a) Referência comercial: Itagres, Biancogres ou equivalente;  
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta 
absorção, resistência mecânica baixa);  
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);  
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de 
remoção de mancha);  
e) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos 
domésticos e de piscinas);  
f) Carga de ruptura >= 700 N;  
g) Resistente a gretagem;  
h) Resistente ao choque térmico;  
i) Coeficiente de atrito: > 0,48 (classe de atrito 2);  
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, 
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, 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 13816, NBR 13817, 
NBR 13818 e NBR 14081-1. 
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3.3.4 Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada: 
1) Será medido por comprimento de rodapé assentado (m).  
2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de 
primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicado para áreas externas, com as 
seguintes características:  
a) Referência comercial: Eliane, Itagres, Biancogres ou equivalente, cortada com 
ferramenta adequada;  
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta 
absorção, resistência mecânica baixa);  
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);  
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de 
remoção de mancha);  
e) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos 
domésticos e de piscinas);  
f) Carga de ruptura >= 700 N;  
g) Resistente a gretagem; h) Resistente ao choque térmico;  
i) Coeficiente de atrito: > 0,48 (classe de atrito 2);  
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, 
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, 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 13816, NBR 13817, 
NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 
3.3.5 Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 
3 até 5 mm: 
1) Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer 
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras 
(m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cimento branco comum não estrutural, a mão 
de obra necessária para os serviços de preparo da pasta de cimento, aplicação da 
pasta nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia ou frisador 
plástico, de acrílico ou de madeira e a limpeza das juntas. Norma técnica: NBR 
9817. 
 
3.3.6 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 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 15x15 cm, estilo monocolor, 
com as seguintes características:  
a) Referência comercial linha Piscina da Eliane ou equivalente;  
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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. 
 
3.3.7 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas: 
1) Será medido por área de forro retirado (m²).  
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada do 
forro em placas ou tiras fixadas, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
3.3.8 Forro em lâmina de PVC: 
1) Será medido por área de forro instalado (m²).  
2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em 
lâminas de PVC rígido, auto-extinguível, imune à corrosão, resistente a álcool e 
materiais de limpeza, constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras 
de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, 
conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos de aço 
galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espaçamento máximo de: 500 
mm, para lâminas de 100 mm, 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura de 
sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com 
espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para 
lâminas de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para 
arremates em geral; referência comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / 
MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 
da Anflo ou equivalente. 
 
3.4 HIDRÁULICA / ELÉTRICA 
 
3.4.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto: 
1) Será medido pelo volume real escavado (m³).  
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação 
manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 
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3.4.2 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 item 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. 
 
3.4.3 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 item 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. 
 
3.4.4 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. 
 
3.4.5 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 
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elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054345 da Pial Legrand ou 
equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 
 
3.4.6 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, 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 Wetzel, Tramontina 
ou equivalente. 
 
3.4.7 Eletroduto galvanizado, médio 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 médio, 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. 
 

3.5 PINTURA 
 
3.5.1 Remoção de pintura em massa com lixamento: 
1) Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a 
remoção da tinta em massa com lixamento. 
 
3.5.2 Massa corrida a base de PVA: 
1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer 
interferência (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada 
para a correção de pequenos defeitos; referência comercial massa corrida 
fabricação Suvinil, ou massa corrida fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex 
fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessórios 
e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, 
remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas 
finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, 
lixamento final e remoção do pó da superfície emassada. 
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3.5.3 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo: 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando 
vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos 
acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou 
molduras desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica 
standard, diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial 
fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, 
ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico 
extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais 
acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre 
superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma 
NBR 11702. 
 
3.5.4 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo: 
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):  
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção 
do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, 
acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área 
inicial;  
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos 
chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça 
multiplicada por 2,5 (dois e meio);  
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou 
persianas, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco);  
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área 
da face externa da tubulação:  
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE  
Até 2" 2,54 de 8" a 9" 1,69  
De 2"a 3" 2,42 de 9"a 10" 1,57  
De 3"a 4" 2,29 de 10"a 11" 1,45  
De 4"a 5" 2,17 de 11"a 12" 1,33  
De 5"a 6" 2,05 de 12"a 13" 1,21  
De 6"a 7" 1,93 de 13"a 14" 1,10  
De 7"a 8" 1,81 acima de 14" 1,00  
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 
0,50 m da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;  
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um 
metro linear de tubulação correspondente, acrescida.  
2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, 
ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência 
comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da 
superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias 
demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre 
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superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme 
especificações do fabricante. 
 
 
4. UNIDADE PASSA VINTE 
 
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
4.1.1 Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada: 
1) Será medido pela área de vão com fechamento executado, montagem e 
desmontagem, sendo medido 100% na desmontagem (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de 
obra necessária para execução de fechamento provisório de vãos com chapa de 
madeira compensada resinada de 6 mm e sarrafo de "Erisma uncinatum" (conhecido 
como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará). 
Remunera também material, mão de obra necessário para a pintura em látex na face 
externa e a desmontagem do fechamento e remoção do material utilizado. 
 
4.1.2 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal: 
1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba 
(m³).  
2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra 
ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal 
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, 
acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, 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 e 
suas alterações, 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 
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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. 
 
4.2 REFORMA CIVIL ACESSIBILIDADE 
 
4.2.1 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (passeio e rampa): 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, 
areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência 
mínima à compressão de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 
 
4.2.2 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento: 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).  
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários 
para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário. 

 
4.2.3 Forma em madeira comum para fundação: 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).  
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e 
instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 
4.2.4 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. 
 
4.2.5 Porta/portão tipo gradil sob medida: 
1) Será medido pela área da porta instalada (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de porta ou portão, sob medida, constituído por 
uma ou duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; 
batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em latão, com haste em 
aço temperado; fecho reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-
cadeado em ferro galvanizado, compatíveis com as dimensões da porta e / ou 
portão; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a instalação e fixação da porta. Não remunera arremates de acabamento. 
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4.2.6 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento (portas e wc): 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).  
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação 
de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a 
seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 
NBR 15113 e NBR 15114. 
 
4.2.7 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. 
 
4.2.8 Chapisco: 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária 
para a execução do chapisco. 
 
4.2.9 Emboço comum: 
1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra 
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 
 
4.2.10 Reboco: 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra 
necessária para a execução do reboco. 
 
4.2.11 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm: 
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta tipo macho e fêmea com travas 
embutidas, sem emenda, batente e guarnições em madeira para acabamento em 
cera, pintura ou verniz; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para 
a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. 
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4.2.12 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 
1 folha: 
1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).  
2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta 
externa de 1 folha composto por: 3 (três) dobradiças reforçadas em latão cromado; 
conjunto de fechadura de embutir cromado com miolo cilíndrico, um par de 
maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, conjunto 
de fechadura de embutir cromada, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca 
e um par de espelhos retangulares; referência comercial 725.01 / 40 CR da Pado, 
102526 / 40-Z da Arouca ou equivalente. Remunera também o fornecimento de 
materiais acessórios e mão de obra necessária para a montagem e instalação 
completa da ferragem. 
 
4.2.13 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 
capacidade de 6 litros: 
1) Será medido por unidade de bacia instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, linha 
tradicional, com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida 
ou em cadeira de rodas, com as características: funcionamento do sifonamento com 
volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos 
exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-
H); referência comercial linha Vogue Conforto P-510 fabricação Deca ou equivalente 
de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos 
considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise 
dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, 
remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água e transporte de 
sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; 
tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e 
assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação e ligação às redes de água e esgoto. Norma técnica: NBR 9050. 
 
4.2.14 Lavatório em louça com coluna suspensa: 
1) Será medido por unidade de lavatório instalado (un).  
2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna suspensa, 
referência L18 CS 1G, linha Village, fabricação Deca ou equivalente; materiais para 
fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. 
 
4.2.15 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", comprimento de 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. 
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4.2.16 Tanque em aço inoxidável: 
1) Será medido por unidade instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de tanque de aço inoxidável de 60 x 60x 30 cm, 
ou 64 x 53 x 28 cm; materiais para fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para sua instalação. 
 
4.3 PISO E REVESTIMENTO 
 
4.3.1 Demolição manual de revestimento em massa de piso: 
1) Será medido por área real de revestimento em massa de pisos em geral 
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes 
da demolição (m²).  
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de 
revestimentos em massa em pisos, manualmente; a seleção e a acomodação 
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 
15114. 
 
4.3.2 Argamassa de regularização e/ou proteção: 
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas 
em projeto (m³).  
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-
obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa. 
 
4.3.3 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção 
BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada: 
1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou 
dobras (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira 
qualidade (classe A ou classe extra), com indicação para áreas externas, com as 
seguintes características:  
a) Referência comercial: Itagres, Biancogres ou equivalente;  
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta 
absorção, resistência mecânica baixa);  
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);  
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de 
remoção de mancha);  
e) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos 
domésticos e de piscinas);  
f) Carga de ruptura >= 700 N;  
g) Resistente a gretagem;  
h) Resistente ao choque térmico;  
i) Coeficiente de atrito: > 0,48 (classe de atrito 2);  
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, 
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, e o assentamento das peças conforme exigências das normas e 
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recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da 
superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, 
NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 
4.3.4 Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada: 
1) Será medido por comprimento de rodapé assentado (m).  
2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de 
primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicado para áreas externas, com as 
seguintes características:  
a) Referência comercial: Eliane, Itagres, Biancogres ou equivalente, cortada com 
ferramenta adequada;  
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta 
absorção, resistência mecânica baixa);  
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);  
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de 
remoção de mancha);  
e) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos 
domésticos e de piscinas);  
f) Carga de ruptura >= 700 N;  
g) Resistente a gretagem;  
h) Resistente ao choque térmico;  
i) Coeficiente de atrito: > 0,48 (classe de atrito 2);  
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, 
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, 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 13816, NBR 13817, 
NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 
4.3.5 Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 
3 até 5 mm: 
1) Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer 
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras 
(m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cimento branco comum não estrutural, a mão 
de obra necessária para os serviços de preparo da pasta de cimento, aplicação da 
pasta nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia ou frisador 
plástico, de acrílico ou de madeira e a limpeza das juntas. Norma técnica: NBR 
9817. 
 
4.3.6 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 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).  
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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 15x15 cm, estilo monocolor, 
com as seguintes características:  
a) Referência comercial linha Piscina da 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. 
 
4.3.7 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas: 
1) Será medido por área de forro retirado (m²).  
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada do 
forro em placas ou tiras fixadas, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
4.3.8 Forro em lâmina de PVC: 
1) Será medido por área de forro instalado (m²).  
2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em 
lâminas de PVC rígido, auto-extinguível, imune à corrosão, resistente a álcool e 
materiais de limpeza, constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras 
de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, 
conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos de aço 
galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espaçamento máximo de: 500 
mm, para lâminas de 100 mm, 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura de 
sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com 
espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para 
lâminas de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para 
arremates em geral; referência comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / 
MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 
da Anflo ou equivalente. 
 
4.4 HIDRÁULICA / ELÉTRICA 
 
4.4.1 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 
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elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054345 da Pial Legrand ou 
equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 
 
4.4.2 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, 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 Wetzel, Tramontina 
ou equivalente. 
 
4.4.3 Eletroduto galvanizado, médio 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 médio, 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. 
 
4.5 PINTURA 
4.5.1 Remoção de pintura em massa com lixamento: 
1) Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a 
remoção da tinta em massa com lixamento. 
 
4.5.2 Massa corrida a base de PVA: 
1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer 
interferência (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada 
para a correção de pequenos defeitos; referência comercial massa corrida 
fabricação Suvinil, ou massa corrida fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex 
fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessórios 
e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, 
remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas 
finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, 
lixamento final e remoção do pó da superfície emassada. 
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4.5.3 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo: 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando 
vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos 
acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou 
molduras desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica 
standard, diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial 
fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, 
ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico 
extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais 
acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre 
superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma 
NBR 11702. 
 
4.5.4 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo: 
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):  
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção 
do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, 
acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área 
inicial;  
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos 
chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça 
multiplicada por 2,5 (dois e meio);  
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou 
persianas, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco);  
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área 
da face externa da tubulação:  
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE  
Até 2" 2,54 de 8" a 9" 1,69  
De 2"a 3" 2,42 de 9"a 10" 1,57  
De 3"a 4" 2,29 de 10"a 11" 1,45  
De 4"a 5" 2,17 de 11"a 12" 1,33  
De 5"a 6" 2,05 de 12"a 13" 1,21  
De 6"a 7" 1,93 de 13"a 14" 1,10  
De 7"a 8" 1,81 acima de 14" 1,00  
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 
0,50 m da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;  
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um 
metro linear de tubulação correspondente, acrescida.  
2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, 
ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência 
comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da 
superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias 
demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre 
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superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme 
especificações do fabricante. 
 
 
5. UNIDADE VÁRZEA ALEGRE  
 
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
5.1.1 Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada: 
1) Será medido pela área de vão com fechamento executado, montagem e 
desmontagem, sendo medido 100% na desmontagem (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de 
obra necessária para execução de fechamento provisório de vãos com chapa de 
madeira compensada resinada de 6 mm e sarrafo de "Erisma uncinatum" (conhecido 
como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará). 
Remunera também material, mão de obra necessário para a pintura em látex na face 
externa e a desmontagem do fechamento e remoção do material utilizado. 
 
5.1.2 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal: 
1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba 
(m³).  
2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra 
ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal 
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, 
acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, 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 e suas alterações, 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 
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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. 
 
5.2 REFORMA CIVIL ACESSIBILIDADE 
 
5.2.1 Demolição manual de concreto armado (passeio e rampa): 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).  
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação 
de elementos em concreto armado manualmente; a seleção e a acomodação 
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 
15114. 
 
5.2.2 Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (passeio e rampa): 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 
interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).  
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, 
areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência 
mínima à compressão de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 
 
5.2.3 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento: 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).  
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários 
para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário. 
 
5.2.4 Forma em madeira comum para fundação: 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 
descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).  
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e 
instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.  
 

5.2.5 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. 
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5.2.6 Porta/portão tipo gradil sob medida: 
1) Será medido pela área da porta instalada (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de porta ou portão, sob medida, constituído por 
uma ou duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; 
batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em latão, com haste em 
aço temperado; fecho reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-
cadeado em ferro galvanizado, compatíveis com as dimensões da porta e / ou 
portão; inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a instalação e fixação da porta. Não remunera arremates de acabamento. 
 
5.2.7 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento (portas wc + base pia+parede wc pcd): 
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).  
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação 
de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a 
seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 
NBR 15113 e NBR 15114. 
 
5.2.8 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. 
 
5.2.9 Chapisco: 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária 
para a execução do chapisco. 
 
5.2.10 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. 
 
5.2.11 Reboco: 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra 
necessária para a execução do reboco. 
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5.2.12 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm: 
1) Será medido por unidade de porta instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta tipo macho e fêmea com travas 
embutidas, sem emenda, batente e guarnições em madeira para acabamento em 
cera, pintura ou verniz; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para 
a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. 
 
5.2.13 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 
1 folha: 
1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).  
2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta 
externa de 1 folha composto por: 3 (três) dobradiças reforçadas em latão cromado; 
conjunto de fechadura de embutir cromado com miolo cilíndrico, um par de 
maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, conjunto 
de fechadura de embutir cromada, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca 
e um par de espelhos retangulares; referência comercial 725.01 / 40 CR da Pado, 
102526 / 40-Z da Arouca ou equivalente. Remunera também o fornecimento de 
materiais acessórios e mão de obra necessária para a montagem e instalação 
completa da ferragem. 
 
5.2.14 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 
capacidade de 6 litros: 
1) Será medido por unidade de bacia instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, linha 
tradicional, com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida 
ou em cadeira de rodas, com as características: funcionamento do sifonamento com 
volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos 
exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-
H); referência comercial linha Vogue Conforto P-510 fabricação Deca ou equivalente 
de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos 
considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise 
dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, 
remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água e transporte de 
sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; 
tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e 
assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação e ligação às redes de água e esgoto. Norma técnica: NBR 9050. 
 
5.2.15 Lavatório em louça com coluna suspensa: 
1) Será medido por unidade de lavatório instalado (un).  
2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna suspensa, 
referência L18 CS 1G, linha Village, fabricação Deca ou equivalente; materiais para 
fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. 
 
5.2.16 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).  
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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", comprimento de 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. 
 
5.2.17 Tanque em aço inoxidável: 
1) Será medido por unidade instalada (un).  
2) O item remunera o fornecimento de tanque de aço inoxidável de 60 x 60x 30 cm, 
ou 64 x 53 x 28 cm; materiais para fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para sua instalação. 
 
5.3 PISO E REVESTIMENTO 
 
5.3.1 Demolição manual de revestimento em massa de piso: 
1) Será medido por área real de revestimento em massa de pisos em geral 
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes 
da demolição (m²).  
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas 
adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de 
revestimentos em massa em pisos, manualmente; a seleção e a acomodação 
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 
15114. 
 
5.3.2 Argamassa de regularização e/ou proteção: 
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas 
em projeto (m³).  
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-
obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa. 
 
5.3.3 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção 
BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada: 
1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou 
dobras (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira 
qualidade (classe A ou classe extra), com indicação para áreas externas, com as 
seguintes características:  
a) Referência comercial: Itagres, Biancogres ou equivalente;  
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta 
absorção, resistência mecânica baixa);  
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); d) Resistência ao 
manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de 
mancha);  
e) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos 
domésticos e de piscinas);  
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f) Carga de ruptura >= 700 N;  
g) Resistente a gretagem; h) Resistente ao choque térmico;  
i) Coeficiente de atrito: > 0,48 (classe de atrito 2);  
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, 
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, 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 13816, NBR 13817, 
NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 
5.3.4 Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada: 
1) Será medido por comprimento de rodapé assentado (m).  
2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de 
primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicado para áreas externas, com as 
seguintes características:  
a) Referência comercial: Eliane, Itagres, Biancogres ou equivalente, cortada com 
ferramenta adequada;  
b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta 
absorção, resistência mecânica baixa);  
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);  
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de 
remoção de mancha);  
e) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos 
domésticos e de piscinas);  
f) Carga de ruptura >= 700 N;  
g) Resistente a gretagem;  
h) Resistente ao choque térmico;  
i) Coeficiente de atrito: > 0,48 (classe de atrito 2);  
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, 
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, 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 13816, NBR 13817, 
NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 
5.3.5 Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 
3 até 5 mm: 
1) Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer 
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras 
(m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cimento branco comum não estrutural, a mão 
de obra necessária para os serviços de preparo da pasta de cimento, aplicação da 
pasta nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia ou frisador 
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plástico, de acrílico ou de madeira e a limpeza das juntas. Norma técnica: NBR 
9817. 
 
5.3.6 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 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 15x15 cm, estilo monocolor, 
com as seguintes características:  
a) Referência comercial linha Piscina da 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. 
 
5.3.7 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas: 
1) Será medido por área de forro retirado (m²).  
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada do 
forro em placas ou tiras fixadas, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
5.3.8 Forro em lâmina de PVC: 
1) Será medido por área de forro instalado (m²).  
2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em 
lâminas de PVC rígido, auto-extinguível, imune à corrosão, resistente a álcool e 
materiais de limpeza, constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras 
de 8 a 10 mm, ou lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, 
conforme o fabricante; estrutura de sustentação primária, em tubos de aço 
galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm, com espaçamento máximo de: 500 
mm, para lâminas de 100 mm, 800 mm, para lâminas de 200 mm; estrutura de 
sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com 
espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm, para 
lâminas de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para 
arremates em geral; referência comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / 
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MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 
da Anflo ou equivalente. 
 
5.4 HIDRÁULICA / ELÉTRICA 
 
5.4.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto: 
1) Será medido pelo volume real escavado (m³).  
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação 
manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 
 
5.4.2 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 item 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. 
 
5.4.3 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 item 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. 
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5.4.4 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. 
 
5.4.5 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. 
 
5.4.6 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, 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 Wetzel, Tramontina 
ou equivalente. 
 
5.4.7 Eletroduto galvanizado, médio 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 médio, 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. 
 
5.5 PINTURA 
 
5.5.1 Remoção de pintura em massa com lixamento: 
1) Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a 
remoção da tinta em massa com lixamento. 
 
5.5.2 Massa corrida a base de PVA: 
1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer 
interferência (m²).  
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2) O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada 
para a correção de pequenos defeitos; referência comercial massa corrida 
fabricação Suvinil, ou massa corrida fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex 
fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessórios 
e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, 
remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do 
fabricante; aplicação da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas 
finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, 
lixamento final e remoção do pó da superfície emassada. 
 
5.5.3 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo: 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando 
vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos 
acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou 
molduras desenvolvidas (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica 
standard, diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial 
fabricação Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, 
ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico 
extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais 
acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre 
superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma 
NBR 11702. 
 
5.5.4 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo: 
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):  
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção 
do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, 
acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área 
inicial;  
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos 
chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça 
multiplicada por 2,5 (dois e meio);  
c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou 
persianas, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco);  
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área 
da face externa da tubulação:  
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE  
Até 2" 2,54 de 8" a 9" 1,69  
De 2"a 3" 2,42 de 9"a 10" 1,57  
De 3"a 4" 2,29 de 10"a 11" 1,45  
De 4"a 5" 2,17 de 11"a 12" 1,33  
De 5"a 6" 2,05 de 12"a 13" 1,21  
De 6"a 7" 1,93 de 13"a 14" 1,10  
De 7"a 8" 1,81 acima de 14" 1,00  
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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. 
 
 
 

Cruzeiro, 18 de Agosto de 2020. 
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