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0. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

0.1. Informações Gerais 

O Memorial Descritivo bem como os demais documentos, atendem ao regulamento 

da Lei Federal 8.666/93 de forma a permitir a licitação da obra em Regime de Execução 

Indireta. Sendo, nesse caso, de uso exclusivo da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO 

MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA, para contratação e fiscalização da referida obra destinada 

a execução de Obra de Ampliação da UBS Jardim Paraná, ficando proibida a reprodução 

total ou parcial do mesmo para quaisquer outros fins. 

 O processo para a referida obra será composto de:  

. Memorial Descritivo; 

. Planilha Orçamentária Detalhada Estimativa; 

. BDI; 

. Planilha Proposta; 

. Cronograma Físico-Financeiro (Fema/Proposta) e ; 

. Projeto Básico de acordo com a Lei Federal 8.666/93. 

0.2. Prazo da Obra 

. 6 meses  

0.3. Serviços Iniciais 

 A Contratada deverá visitar o local onde será executada a obra a fim de eliminar 

qualquer dúvida. 

0.4. Competirá a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS - FEMA:  

. Notificar a Contratada sobre todas as irregularidades averiguadas no local da obra 

e sobre quaisquer decisões tomadas pela mesma sem a prévia autorização da 

Contratante; 

 . Impugnar, mandar demolir e refazer os serviços executados em desacordo com os 

projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê direito a 

contratada de pleitear qualquer indenização.  

. Analisar o uso da similaridade dos produtos especificados em memorial descritivo, 

no momento da aplicação, averiguando sua qualidade a fim de legalmente autorizar a 

utilização do mesmo. 

0.5. Documentação 

A Contratada deverá apresentar "ART" recolhida, referente aos serviços contratados 

e fornecer à Contratante, mensalmente, mantendo atualizado e à disposição da 

fiscalização o livro de ocorrência quando do início da obra. 
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0.6. Segurança 

É de inteira responsabilidade da Contratada (sem ônus a Contratante), fornecer os 

equipamentos de proteção individual a seus funcionários, conforme os critérios das normas 

em vigor, treinar e manter os mesmos com os referidos equipamentos durante a execução 

e a permanência na obra. 

 A Contratada deverá obedecer às normas de segurança em vigor NR 10, NR 18 e 

demais pertinentes à execução de obras e serviços de engenharia. 

0.7. Fiscalização e Administração Local da Obra 

A FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ASSIS – FEMA indicará profissional responsável 

pela fiscalização da Obra. 

Os custos da administração local deverão ser previstos pela Contratada nos custos 

indiretos da obra. 

 A Contratada deverá manter para Administração local da obra no mínimo um 

Encarregado Geral e demais pessoal, a fim de garantir a supervisão e a execução dos 

serviços dentro da melhor técnica e segurança. 

 Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas bem como 

das equipes e suas atividades. 

Caberá ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilização dos projetos e obra, 

esclarecendo as divergências e quando necessário, averiguar o uso adequado de 

equipamentos mínimos de segurança para cada atividade, de acordo com as normas de 

segurança vigentes.  

Todas as soluções necessárias deverão ser comunicadas à fiscalização da 

Contratante, sempre mediante aprovação. 

 

1. INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 

1.0. Considerações Gerais 

 A Instalação e Mobilização, que incidirem sobre a obra está em separado na 

planilha orçamentária, a fim de atender ao art. 40, inciso XIII da Lei 8.666/93, “limites para 

pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão 

obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas” 

Todos os equipamentos e ferramentas, tais como: guindastes, betoneiras, serra 

circular, vibrador, etc... Serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

1.1. Instalação e Fornecimento de Placa para Identificação da Obra 

Descrição/Critério de Medição: 
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. A Contratada deverá fixar no local a placa de identificação da obra, de acordo com 

modelo fornecido pela Contratante, nas dimensões de 2,00m de largura por 1,50m de 

altura; 

. Será medido por área de placa executada (m²); 

. O item remunera o fornecimento de placa para identificação da obra, constituída 

por: chapa em aço galvanizado nº16, ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às 

intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e 

estrutura em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra; remunera também 

o fornecimento de pontaletes em Quarubarana (“Erismauncinatum”), conhecido também 

como Cedrinho, ou Cambará ("Qualeaspp"), de 3" x 3"; cimento; areia; inclusive materiais 

acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação da placa. 

1.2. Container  

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Container depósito - mínimo 4,60 m²; 

 . Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses 

alocado na obra (un x mês); 

 . O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, 

desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, com área mínima 

de 4,60 m². 

 

2. PRELIMINARES 

2.1. Demolição, Retirada e Transporte 

2.1.1. Retirada de Entelamento  

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Retirada de entelamento metálico – alambrado existente;  

 . Será medido por área de entelamento metálico retirado (m²); 

 . O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de 

entelamento metálico (alambrado), em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis 

 Demolição de Alvenaria 

2.1.2. Demolição manual de Alvenaria   

 Descrição/Critério de Medição: 

. Demolição manual de alvenaria – caixa de esgoto; 

 . Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento 

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

 Demolição de Concreto, Lastro, Mistura e Mourões 

2.1.3. Demolição de Concreto Simples 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Demolição manual de concreto simples – Calçadas externas; 

 . Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento 

cadastral, ou aferido antes da demolição (m³); 

 . 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 simples manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. 

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

2.1.4. Retirada de Mourão de Concreto 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento; 

 . Será medido por unidade de poste ou tubo retirados (un); 

 . 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. 

 Retirada de Instalação Hidráulica 

2.1.5. Remoção de Tubulação 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões; 

. Será medido por comprimento de tubulação retirada (m); 

. O item remunera a mão-de-obra para a remoção da tubulação, independente do tipo 

de rede em questão, inclusive eventuais acessórios a ela agregados como torneiras, registros, 

caixas sifonadas, ralos, etc.; remunera também a seleção e a guarda das peças 

reaproveitáveis. 

 Limpeza do Terreno 

2.1.6. Limpeza Manual de Terreno 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km; 
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. Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação 

(m²); 

. O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão-de-obra necessária e 

ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados manualmente com auxílio de 

ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, 

fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de 

vegetação, árvores e arbustos com diâmetro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1,00 m 

do solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem manual da 

camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno 

na obra, num raio de um quilômetro. 

2.1.7. e 2.1.8. Retirada de Árvores 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Remoção de árvore existente no local indicado no projeto; 

 . Será medido pela unidade de árvore a ser retirada (un); 

 . O item remunera o corte, recorte e remoção de árvore inclusive raízes. 

 Transporte Comercial, Carreteiro e Aluguel  

2.1.9. Remoção de Entulho 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Remoção de entulho de obra com caçamba metálica – material volumoso e misturado 

por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal; 

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

 . O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico e metal até a caçamba, remoção e 

transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer à 

geração e retirada do entulho. 

 

2.2. Locação da Obra 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Locação de obra de edificação; 

. Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e 

acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²); 

. O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-

obra necessária para execução de locação de obra compreendendo locação de estacas, eixos 

principais, paredes, etc; com pontaletes de 3" x 3" e tábuas de 1" x 12"; ambos em madeira 

“Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp”(conhecida 

como Cambará). 
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3. INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) 

3.1. Estaca 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t, profundidade média 

8,00m; 

. Será medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior da 

estaca até um diâmetro acima da cota de arrasamento (m); 

. O item remunera o fornecimento de materiais, mão-de-obra especializada e 

equipamentos necessários para a execução da estaca escavada mecanicamente, com 

diâmetro de perfuração de 25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os serviços: 

escavação mecânica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final prevista 

em projeto; apiloamento do fundo da perfuração com soquete de concreto; lançamento de 

concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um diâmetro (25 cm); vibração por 

meio de vibrador de imersão nos 2,00 metros superiores; execução e colocação de armadura 

de ligação, constituída por quatro barras com 10 mm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, 

ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aço CA-50, estribos em aço CA-60. 

Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 

20,0 MPa; aço CA-50 e CA-60 para a execução da armadura de ligação, inclusive materiais 

acessórios como arame e a mão-de-obra adicional para o transporte dos materiais, corte do 

excesso de concreto e o preparo da cabeça da estaca. Não remunera a remoção do material 

escavado proveniente da perfuração até o bota-fora e a armação com função estrutural. 

3.2. Escavação Manual  

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m; 

 . Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, 

no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³); 

 . O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual 

em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade. 

3.3. Lastro de Brita (3 cm)  

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto ou memorial 

descritivo, e, não havendo especificação, adotar espessura de 3 cm (m³); 

 . O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-

obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

3.4. Forma em Madeira Comum para Fundação 

 Descrição/Critério de Medição:  
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. Viga Baldrame em concreto armado; 

 . Empregar tábuas e sarrafos de madeira maciça para construção, brutas, sem nós 

frouxos, espessura mínima 2,5 cm; 

 . Serão medidas pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 

descontando áreas de interseção até 0,20 (m²); 

 . O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e 

instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 

3.5. e 3.6. Armadura em Barra de Aço CA-50 e CA-60 

Aplicação: 

Viga Baldrame em concreto armado. 

Especificações/Critérios de Medição: 

. Barras laminadas e fios trefilados de aço como CA 50 e CA 60, classe A e B; 

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

 . O item remunera o fornecimento de aço CA-50 e CA60 com fyk igual 500 MPa e 600 

MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 

comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 

espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 

emendas. 

3.7. Concreto Usinado 

 Aplicação: 

Viga baldrame 

 Especificações/Critério de Medição: 

 . Concreto usinado, fck = 20,0 MPa; 

. 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); 

. O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima 

à compressão de 20,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

3.8. Lançamento e Adensamento 

 Descrição/Critério de Medição:  

 . Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação; 

 . 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); 

 . O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessária para o 

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação. 

3.9. Alvenaria de Embasamento 

 Descrição/Critério de Medição:  
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 . Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum; 

 . Será medido por volume real, considerando como altura a distância entre o respaldo 

superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m³); 

 . O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para 

execução de alvenaria de embasamento, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 

5,7 x 9 x 19cm;assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. 

3.10. Impermeabilização 

Descrição/Critério de Medição:  

Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação; 

. Será medido por área de impermeabilização executada (m²); 

. O item remunera o fornecimento de impermeabilização com cimento cristalizante, 

compreendendo: 

a) Impermeabilizante rígido à base de cimentos especiais e aditivos químicos e 

minerais, com as características técnicas: 

. Cimento cristalizante de pega normal para aplicação sobre superfícies úmidas, 

propriedade de penetração osmótica nos capilares da superfície formando um gel que se 

cristaliza, incorporando ao concreto compostos de cálcio estáveis e insolúveis, estanqueidade 

até a pressão de 4kgf / cm², aderência mínima de 0,3 Mpa. Protótipos comerciais: Denver LIT, 

fabricação Dever Global, K11, fabricação Viapol ou equivalente, desde que atenda às 

exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas; 

b) Adesivo acrílico para a modificação de argamassas e concretos, com as 

características técnicas: 

. No estado fresco confere coesão e plasticidade e no estado endurecido diminui a 

permeabilidade e proporciona compensação da retração, resistência à alcalinidade, pH entre 6 

a 7. Protótipos comerciais: Denver FIX Acrílico, fabricação Dever Global, KZ, fabricação Viapol 

ou equivalente, desde que atenda às características técnicas acima descritas; 

c) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços, 

inclusive limpeza da superfície. 

3.11. Reaterro 

 Descrição/Critério de Medição:  

 . Reaterro manual apiloado sem controle de compactação; 

 . Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³); 

 . O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos 

serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de 

compactação. 
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4. ESTRUTURA 

4.1. Pilares e Vigas 

4.1.1. Forma em Madeira 

 Especificações/Critério de Medição: 

 . Forma em madeira comum para estrutura; 

. Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 

descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²); 

. O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a 

execução e instalação de formas para estrutura, em tábua de "Erisma uncinatum" (conhecido 

como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará) de 1" x 12" e 

pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea 

spp" (conhecida como Cambará) de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, 

gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. 

4.1.2 e 4.1.3. Armadura em Barra de Aço CA-50 e CA-60 

Aplicação: 

. Pilares e Vigas 

Especificações/Critérios de Medição: 

. Barras laminadas e fios trefilados de aço como CA 50 e CA 60, classe A e B; 

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

 . O item remunera o fornecimento de aço CA-50 e CA60 com fyk igual 500 MPa e 600 

MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 

comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 

espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 

emendas. 

4.1.4. Concreto Usinado 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa; 

. 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); 

. O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima 

à compressão de 20,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

4.1.5. Lançamento e Adensamento 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura; 

 . 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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 . O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o 

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura. 

 

4.2. Juntas de Dilatação 

4.2.1. Junta Estrutural 

Descrição/Critério de Medição: 

  . Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 

mm; 

. Será medido por área de junta estrutural executada (m²); 

. O item remunera o fornecimento de poliestireno expandido de alta densidade classe P-

III, densidade de 20 a 25 kg / m³, tipo isopor ou equivalente, na espessura de 1,0 cm; inclusive 

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução de juntas estruturais. 

4.2.2. Junta de Dilatação 

Descrição/Critério de Medição: 

. Junta de dilatação ou vedação com mástique de silicone, 1,0 x 0,5 cm, Inclusive guia 

de apoio em polietileno; 

. Será medido por comprimento de junta com mástique colocado (m); 

. O item remunera o fornecimento de selante não acético monocomponente à base de 

silicone, que vulcaniza em contato com o ar na temperatura ambiente formando um elastômero 

flexível, possibilitando a movimentação de até 50% da medida da largura da junta, referência 

"Rhodiastic 567" da Rhodia, ou Dow Corning 790 da Dow Corning, ou equivalente; corpo de 

apoio em Polietileno; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos 

serviços: limpeza da superfície da junta, onde será aplicado o mástique, conforme 

recomendações do fabricante; instalação do corpo de apoio; mascaramento das laterais com 

fita adesiva, tipo crepe; aplicação do mástique, na proporção 2:1 respectivamente nas 

dimensões horizontal e vertical, conforme recomendações do fabricante; remoção da fita 

adesiva e limpeza da superfície externa. Indicado para juntas de dilatação e movimentação, 

juntas de painéis pré-fabricados em concreto, com aderência em superfícies como: cerâmica, 

alvenaria, granito, mármores, ou pedras em geral. 

 

4.3. Laje 

4.3.1. Laje de Forro 

Descrição/Critério de Medição: 

 . Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com 

concreto de 20MPa; 
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. Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas, em 

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

. O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota 

cerâmica com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 20 MPa, para o capeamento; 

aço para armadura de distribuição; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

execução dos serviços de: estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e 

recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas 

cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução 

do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm; a 

execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da 

fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Não remunera o 

fornecimento de materiais e a mão-de-obra para a execução da armadura transversal e da 

armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias. 

4.3.2. Armadura em Barra de Aço CA-50 

Aplicação: 

. Transição e Nervuras 

Descrição/Critérios de Medição: 

. Barras laminadas e fios trefilados de aço como CA 50, classe A; 

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

 . O item remunera o fornecimento de aço CA-50 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. 

4.3.3. Armadura em Tela 

Descrição/Critérios de Medição: 

. Armadura em tela soldada de aço – Q92; 

. Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg); 

. O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60, ou CA-50, transporte 

e colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais 

secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e 

pontas de transpasse para emendas. 

 

5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO, VERGA E CONTRAVERGA 

5.1. Alvenaria 

5.1.1. Alvenaria de Bloco Cerâmico 14cm 

 Descrição/Critério de Medição: 
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 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido; 

 . Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²); 

 . 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 19 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia.  

5.1.2. Alvenaria de Bloco Cerâmico 9cm 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²); 

 . O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a 

execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico 

vazado para vedação de 9 x 19 x 19 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia.  

 

5.2. Verga e Contra Verga 

5.2.1.  e 5.2.2. Verga e Contraverga em Concreto Armado 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Vergas e contravergas de concreto armado; 

 . Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos 

estruturais (m³); 

 . O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aço CA-50 e arame 

recozido para armação; tábua de Quarubarana ("Erismauncinatum"), conhecida também como 

Cedrinho para as formas. Remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 

para a execução das vergas, contravergas ou pilaretes. 

 

6. COBERTURA 

6.1.1. e 6.2.1. Estrutura Metálica 

Descrição/Critério de Medição: 

. Execução de Estrutura Metálica para cobertura nova e varanda; 

. Fornecimento e montagem de estrutura em aço astm-a 36, sem pintura; 

. Será medido, por peso de aço nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de 

estrutura metálica, em porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (kg); 

. O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em 

aço ASTMA 36, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, 

perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-
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montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à 

obra; montagem e instalação completa. 

6.1.2. e 6.2.2. Telhamento 

Descrição/Critério de Medição: 

. Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS), perfil ondulado de 8 m; 

. Será medido pela área de telhamento (m²); 

. O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio 

sintético (CRFS), em perfil ondulado com 8 mm de espessura, em qualquer comprimento, 

fabricação da Brasilit, ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das telhas em 

estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão-de-obra necessária para o transporte 

interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. 

6.1.3. Calha Corte 50cm 

Descrição/Critério de Medição: 

 . Calha em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m; 

 . Será medido por comprimento instalado (m); 

 . O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada 

nº 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras 

peças, vedação e fixação. 

6.1.4./6.2.3. e 6.1.5. e 6.2.4. Rufo, Calha e Pingadeira Corte 33cm 

Descrição/Critério de Medição: 

. Rufo, calha e pingadeira em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33; 

. Será medido por comprimento instalado (m); 

. O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada 

nº 26, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras 

peças, vedação e fixação. 

6.1.6. e 6.2.4. Pintura a Esmalte  

Descrição/Critério de Medição: 

. Esmalte em estrutura metálica; 

. Será medido pela área desenvolvida das peças metálicas (m²); 

. O item remunera o fornecimento de tinta esmalte alquídica modificada com resina 

fenólica, monocomponente, acabamento brilhante em várias cores, referência Admiral Esmalte 

Acabamento, da Sumaré / Sherwin-Williams, ou equivalente, fornecimento de tinta de fundo 

alquídica modificada com resina fenólica, monocomponente, pigmentada no vermelho óxido 

destinada à proteção e preparo de superfície; equipamentos, materiais acessórios e a mão-de-

obra necessária para a execução dos serviços: aplicação em duas demãos, com espessura 

final de 80 micrômetros (40 cada demão), de tinta de fundo alquídica modificada, destinada à 
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proteção e preparo de superfície, aplicação em duas demãos, de tinta esmalte alquídica 

modificada, com espessura total de 50 micrômetros (25 cada demão), indicada para estruturas 

internas, ou externas, em ambientes rurais, ou urbanos, ou marítimos abrigados, conforme 

recomendações dos fabricantes. 

 

7. ESQUADRIAS 

7.1. Alumínio e Vidro 

7.1.1. Porta de Abrir 2 Folhas 

Descrição/Critério de Medição: 

 . Porta de abrir, 2 folhas; 

 . P2 (2,00x2,10m), Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida, cor branca 

(2,00x1,10m) inferior + vidro Temperado 10mm (2,00x1,00m) superior; 

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

 . Parte inferior, 2,00x1,10m, veneziana de abrir em alumínio, cor branca; 

. O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes com 8 cm de 

espessura, inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

instalação completa do caixilho; 

. Parte superior em vidro temperado incolor de 10mm, o item remunera o fornecimento 

de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

instalação do vidro. 

7.1.2. Porta de Abrir 1 Folha 

Descrição/Critério de Medição: 

 . P3 (2,00x2,10m), Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida, cor branca; 

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

 . O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes com 8 cm de 

espessura, inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

instalação completa do caixilho; 

7.1.3. Alçapão 

Descrição/Critério de Medição: 

. Portinhola tipo veneziana em alumínio, sob medida; 

. Será medida pela área da portinhola instalada (m²); 

. O item remunera o fornecimento da portinhola tipo veneziana de abrir e batentes, linha 

comercial, em alumínio anodizado; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão-de-

obra necessária para a instalação completa. 

7.1.4. Caixilho de Alumínio de Correr – J1, J2 e J3 

7.1.4.1. Perfil em alumínio 
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Descrição/Critério de Medição: 

. Perfil em alumínio natural; 

. Será medido pelo peso nominal das bitolas dos perfis instalados (kg); 

. O item remunera o fornecimento dos perfis em alumínio natural; inclusive materiais 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a completa instalação dos perfis. 

7.1.4.2. Contra Fechadura 

Descrição/Critério de Medição: 

. Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado; 

. Será medido por unidade de contra fechadura instalada (un); 

. O item remunera o fornecimento de contra fechadura de centro, como complemento de 

fechadura de centro (SM 1050) para portas duplas em vidro temperado, referência SM 1051 / 

S1051E1, Linha Dorma Glas, fabricação Dorma, linha ECO 1504 fabricação Super 5, ou 

equivalente; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação da contra fechadura. Não remunera o fornecimento da fechadura 

de centro. 

7.1.4.3. Fechadura de Centro 

Descrição/Critério de Medição: 

. Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado; 

. Será medido por unidade de fechadura instalada (un); 

. O item remunera o fornecimento de fechadura de centro, com cilindro, para portas simples 

ou duplas em vidro temperado, referência SM 1050-E, Linha Dorma Glas, fabricação Dorma, ou 

equivalente; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação da fechadura. Não remunera o fornecimento de contra fechadura 

de centro, ou espelho de fechadura. 

7.1.4.4. Vidro temperado incolor de 8 mm 

Descrição/Critério de Medição: 

 . Será medido pela área de vidro instalado (m²); 

 . O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do vidro. 

 

7.2. Madeira 

7.2.1. P1 - Porta 0,90x2,10m 

Descrição/Critério de Medição: 

. Porta lisa para acabamento em verniz, com batente madeira – 92 x 210 cm; 

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



 
 

18 

 

. O item remunera o fornecimento da folha em madeira sarrafeada com película lisa, 

batente e guarnições em madeira para acabamento em 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. 

7.2.2. Ferragem Completa 

Descrição/Critério de Medição: 

. Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha; 

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

. O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna 

de 1 folha composto por: 3 (três) dobradiças de 3 1/2" x 3", em latão cromado; referência La 

Fonte Dob 90 3 1/2" x 3", 3500 fabricação União Mundial, 346 fabricação Arouca; conjunto de 

fechadura de embutir cromada com miolo tipo gorges, um par de maçanetas retangulares tipo 

alavanca e um par de espelhos retangulares, referência 842 / 08 CR fabricação Pado, ou 

402526 / 40 fabricação Arouca, ou equivalente; remunera também o fornecimento de materiais 

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

7.2.3. Puxador/Barra 

Descrição/Critério de Medição: 

. Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 

de 1 1/4" x 400 mm; 

. Será medido por unidade instalada (un); 

. O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4", 

com espessura de 1,5 mm, comprimento de 400 mm, com resistência mínima ao esforço, em 

qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço 

inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-

obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 

9050. 

7.2.4. Revestimento em Chapa de aço Inox 

Descrição/Critério de Medição: 

 . Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura 40 cm; 

. Será medido por metro de revestimento em chapa de aço inoxidável executado (m); 

. O item remunera o fornecimento e instalação de revestimento para proteção inferior de 

portas, altura de 40 cm, chapa inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20 com espessura de 1 

mm, acabamento escovado com grana especial. 

 



 
 

19 

 

 

 

8. REVESTIMENTO E COMPLEMENTOS 

8.1. Teto 

8.1.1. Chapisco 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Chapisco; 

 . 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); 

 . O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 

execução do chapisco. 

8.1.2. Emboço Desempenado 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Emboço desempenado com espuma de poliéster; 

 . 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); 

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

necessária para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster. 

 

8.2. Paredes 

8.2.1. Chapisco 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Chapisco; 

 . 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); 
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 . O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 

execução do chapisco. 

8.2.2. Emboço Desempenado 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Emboço desempenado com espuma de poliéster; 

 . 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); 

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

necessária para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster. 

8.2.3. Emboço Comum 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Emboço comum – WC PNE e sobre lavatórios; 

 . 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).; 

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

necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 

8.2.4. Revestimento em Placa Cerâmica 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 33 x 45 cm, assentado 

com argamassa colante industrializada; 

. Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e 

qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²); 

. O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade 

(classe A ou classe extra), nas dimensões de 33 x 45 cm, grupo de absorção água BIII – Abs > 

10%, resistência à flexão >= 15Mpa, carga de ruptura ± 600N, resistência química GB/GLB, 

resistência ao manchamento ± classe 5, indicada para revestimentos internos; referência RV 

Nórdico Snow Luz fabricação Incepa. Remunera também o fornecimento de argamassa colante 

industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: 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 13754, NBR 13816, NBR 13817 e NBR 13818 e NBR 

14081 e/ou normas vigentes. 

8.2.5. Rejuntamento 
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 Descrição/Critério de Medição: 

. Rejuntamento de cerâmica esmaltada 20 x 20 cm com argamassa industrializada para 

rejunte, juntas até 3 mm; 

. Será medido pela área de revestimento rejuntado, descontando-se toda e qualquer 

interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²); 

. O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de 

juntas, em várias cores, para áreas internas ou externas, e a mão-de-obra necessária para os 

serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com 

a utilização de esponja macia, frisador plástico, acrílico ou de madeira, e a limpeza das juntas, 

conforme recomendações dos fabricantes.  

8.2.6. Cantoneira  

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Cantoneira em alumínio; 

 . Será medido por comprimento de cantoneira colocada (m); 

 . O item remunera o fornecimento de cantoneira para azulejo, inclusive materiais 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação da cantoneira como arremate. 

8.2.7. Moldura em Gesso 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm; 

 . Será medido por comprimento de moldura instalada (m); 

 . O item remunera o fornecimento de moldura de gesso simples, com largura até 6,0 cm, 

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da moldura. 

8.2.8. Peitoril em Granito 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm – J1, J2 e J3; 

 . Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m); 

 . O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para 

execução do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2,0 cm e largura 

até 20 cm; assentamento com argamassa de cimento e areia; rejuntamento com cimento 

branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, nas cores: Andorinha, 

Corumbá, Branco Dallas, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. Não remunera o preparo prévio da 

superfície. 

8.2.9. Forro em PVC 

Descrição/Critério de Medição: 

. Forro em lâmina de PVC, na varanda; 

. Será medido por área de forro instalado (m²); 
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. O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas 

de PVC rígido, auto-extingüível, 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 1,0 mm, com 

espaçamento máximo de: 500 mm, para lâminas de 100 mm, e 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: T100 / T200, fabricação Tigre, ou Multiperfil MP100 / MP200, fabricação 

Multiplast, ou Plastiforro 100 / 200, fabricação Petrol, ou modelos 100 / 200, fabricação 

Medabil, ou modelos 100 / 200, fabricação Anflo ou equivalente. 

 

9. PISO INTERNO 

9.1. Aterro Interno 

 Descrição/Critério de Medição: 

 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg; 

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

 . O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para 

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

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

9.2. Lastro de Brita 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Lastro de pedra britada; 

 . Será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto aprovado pela 

contratante e/ou Fiscalização, espessura de 3 cm (m³): 

 a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

 b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

 . O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-

obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

9.3. Lastro de Concreto 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Lastro de concreto impermeabilizado, espessura 5cm; 

 . Será medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensões 

especificadas em projeto (m³); 
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 . O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3 e 4, 

hidrófugo tipo vedacit e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução 

do lastro. 

9.4. Regularização de Base 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Argamassa de regularização e / ou proteção; 

 . Será medido pelo volume de argamassa executada, espessura 2cm (m³); 

 . O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra 

necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa. 

9.5. Piso Cerâmico 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para 

áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada; 

. Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e 

qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²); 

. O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade 

(classe A, ou classe extra), indicada para pisos internos, com as características; referências: 

fabricação Porto Ferreira, Incepa, Eliane, ou equivalente; resistência: química: classe A (alta 

resistência química a produtos domésticos e de piscinas), ao manchamento, à abrasão 

superficial classe V (PEI-5), ao risco, a gretagem, ao choque térmico, etc. Remunera também o 

fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária para 

a execução dos serviços: 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. 

9.6. Rejuntamento de Piso 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 

rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm; 

 . Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer 

interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²); 

 . O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de 

juntas, em várias cores, para áreas internas ou externas, e a mão-de-obra necessária para os 

serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com 
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a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza 

das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817. 

9.7. Rodapé Cerâmico 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, 

para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada; 

 . Será medido por comprimento de rodapé colocado (m); 

 . O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira 

qualidade e(classe A, ou classe extra), com altura de 10 cm, indicado para pisos internos; 

referências: fabricação Porto Ferreira, Incepa, Eliane ou equivalente; resistência: química 

classe A (alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas), ao manchamento, à 

abrasão superficial classe V (PEI-5), ao risco, a gretagem e ao choque térmico. Remunera 

também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra 

necessária para a execução dos serviços: corte das peças por meio de ferramenta com ponta 

de vídia ou diamante, limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação 

da argamassa colante industrializada, corte das peças por meio de ferramenta com ponta de 

vídia ou diamante, 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. 

9.8. Soleira em Granito 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm; 

 . Locais: P1 (PNE), P4, P5 (armário)e Hall; 

 . Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m); 

 . O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para 

execução do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2,0 cm e largura 

até 20 cm; assentamento com argamassa de cimento e areia; rejuntamento com cimento 

branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, nas cores: Andorinha, 

Corumbá, Branco Dallas, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. Não remunera o preparo prévio da 

superfície. 

 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 

10.1. Instalações Elétricas 

10.1.1. Eletroduto PVC Corrugado 

 Descrição/Critério de Medição: 
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 . Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm; 

 . Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m); 

 . O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, 

tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 

0,3 mm, referência 3/4", cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, 

para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; 

remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame 

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

10.1.2. Eeltroduto PVC Rígido 

Descrição/Critério de Medição: 

 . Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2" - com acessórios; 

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

. O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em 

cloreto de polivinil (PVC) de 1 1/2", rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em 

"U" para instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, 

ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou 

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. 

10.1.3. Caixa 4x2” 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Caixa em PVC de 4" x 2"; 

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

 . O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, 

antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de 

espelho, referência caixa Tigreflex, fabricação Tigre, 57500/071 fabricação Tramontina, ou 

equivalente. 

10.1.4. Caixa Octogonal 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Caixa em PVC octogonal DE 4" X 4"; 

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

 . O item remunera o fornecimento e instalação de caixa octogonal de 4" x 4", em PVC 

rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para 
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fixação de espelho, nos modelos com fundo móvel, ou com anel deslizante, referência caixa 

octogonal Tigreflex, fabricação Tigre, ou equivalente. 

10.1.5. Quadro de Distribuição 

Descrição/Critério de Medição: 

. Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 din / 12 bolt-on - 

150a - sem componentes; 

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

. O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de sobrepor em 

chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-

ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de 

montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura 

ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento 

de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro, 

modelo QDSTG-U-II Universal, referência 904507 da Cemar ou equivalente; não remunera o 

fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios. 

10.1.6. Barramento 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Barramento de cobre nu; 

. Será medido pelo peso nominal das barras nas bitolas constantes no projeto de 

elétrica (kg); 

. O item remunera o fornecimento e instalação completa de barramento em lâmina chata 

de cobre eletrolítico nu, nas várias bitolas de acordo com a corrente nominal especificada em 

projeto. 

10.1.7. Disjuntor 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Disjuntor termomagnético, bipolar 220 / 380 V, corrente de 10 A até 50 A; 

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

. O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com 

proteção termomagnética, padrão (“bolt-on”) NEMA, bipolar, modelos com correntes variáveis e 

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

fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou 

equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o 

fornecimento do suporte. 

10.1.8. Haste 

 Descrição/Critério de Medição: 
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. Haste de aterramento, 5/8" x 2,40 m; 

. Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un); 

. O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, 

trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 

5/8" x 2,40 m, referência: PK 0065 fabricação Paraklin, ou TEL 5824 fabricação Termotécnica, 

ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da haste.  

10.1.9. Cabo de Cobre Nú 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²; 

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

. O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 10 mm², 

confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, 

emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão-de-obra 

necessária para a instalação do cabo. 

10.1.10. Conector 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Conector olhal cabo / haste de 5/8"; 

. Será medido por unidade de conector instalado (un); 

. O item remunera o fornecimento de conector para aterramento tipo olhal, reforçado, 

para cabo / haste de 5/8", em latão natural, referência PK 0104 fabricação Paraklin, ou Tel 570 

fabricação Termotécnica, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra para a 

instalação do conector. 

10.1.11. Tomada 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Tomada 2P+T DE 10 A - 250 V, completa; 

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

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

placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência 

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

10.1.12. Interruptor 1 Tecla 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Interruptor com 1 tecla simples e placa; 

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

 . O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com 

duas teclas fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento 

silencioso; remunera também o espelho correspondente. 
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10.1.13. Interruptor 2 Teclas 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Interruptor com 2 teclas simples e placa; 

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

 . O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com 

duas teclas fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento 

silencioso; remunera também o espelho correspondente. 

10.1.14. Cabo de cobre 2,5mm2 

 Descrição/Critério de Medição: 

 .Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m); 

 . O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para 

enfiação e instalação de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade com 2,5 mm², 

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 

isolamento para tensões até 750 V. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

10.1.15. Cabo de cobre 10,0mm2 

 Descrição/Critério de Medição: 

 .Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m); 

 . O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para 

enfiação e instalação de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade com 10,0 mm², 

revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 

isolamento para tensões até 750 V. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

10.1.16. Luminária 2x32W 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas Parabólicas para 2 

lâmpadas fluorescentes tubulares de 32/36W; 

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

 . O item remunera o fornecimento de luminária retangular de sobrepor tipo calha, com 

corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; 

refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%); 

alojamento do reator na cabeceira; equipada com porta-lâmpada antivibratório em 

policarbonato com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, para duas 

lâmpadas fluorescentes tubulares, conforme tabela. Remunera também materiais e a mão-de-

obra necessária para instalação completa da luminária. Não remunera o fornecimento de 

lâmpada e reator. Referência Comercial: Luminária 3001 da Itaim ou equivalente. 

10.1.17. Luminária 2x16W 

 Descrição/Critério de Medição: 
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 . Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas 

para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 16W; 

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

 . O item remunera o fornecimento de luminária retangular de sobrepor tipo calha, com 

corpo em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca; refletor e aletas parabólicas 

em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%); equipada com porta-lâmpada 

antivibratório em policarbonato com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos 

contatos, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, conforme tabela. Remunera também 

materiais e a mão-de-obra necessária para instalação completa da luminária. Não remunera o 

fornecimento de lâmpada e reator. Referência Comercial: Luminária 3005 da Itaim ou 

equivalente. 

10.1.18. Luminária Blindada/Arandela 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Luminária blindada oval, de sobrepor ou arandela, para lâmpada Fluorescente 

compacta; 

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

 . O item remunera o fornecimento e instalação completa de luminária blindada oval, 

para instalação de sobrepor, ou como arandela, resistente ao tempo, gases, vapores não 

infláveis, ou atmosfera com umidade, constituída por: corpo e grade de proteção, em alumínio 

fundido, com acabamento em esmalte sintético; ligação por meio de entradas rosqueadas; 

refrator prismático em vidro alcalino (vidro boro-silicato), fixado por meio de grade, com junta 

vedadora; soquetes para lâmpada compacta com reator incorporado, conforme o fabricante; 

referência: IPT-26 fabricação Wetzel, TE-12 fabricação Reeme ou equivalente; não remunera o 

fornecimento de lâmpada. 

10.1.19. Lâmpada Fluorescente 32W 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W; 

 . Será medido por unidade de lâmpada instalada (un); 

 . O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente de 32 W, modelo tubular 

com base bipino bilateral, uso com equipamento auxiliar, referência F032 / CW-640 fabricação 

Osram, TLDRS 32W-CO-25 fabricação Philips ou equivalente; remunera também o 

fornecimento da mão-de-obra necessária para a instalação da lâmpada. Não remunera o 

fornecimento do reator. 

10.1.20. Lâmpada Fluorescente 16W 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W; 
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 . Será medido por unidade de lâmpada instalada (un); 

 . O item remunera o fornecimento e instalação completa de lâmpada fluorescente 

tubular, base bipino bilateral de 28 W, referência T5 HE fabricação Lumilux, 16 W / 840 

fabricação Osram,TL5 Essential 16 W / 840 1SL fabricação Philips, FT 28114 fabricação 

Empalux ou equivalente. 

10.1.21. Reator (2x32W) 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea para duas 

lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W -220 V; 

 . Será medido por unidade de reator instalado (un). 

 . O item remunera o fornecimento de reator eletromagnético com partida rápida e alto 

fator de potência, modelos para uma lâmpada fluorescente tubular, com base bipino bilateral, 

nas potências de 32 W, para tensões de 220 V, e a mão-de-obra necessária paraa instalação 

do reator. 

10.1.22. Reator (2x16W) 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea paraDuas 

lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W- 220 V; 

 . Será medido por unidade de reator instalado (un); 

 . O item remunera o fornecimento de reator eletrônico de alto fator de potência com 

partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W, para tensão de 220 

V e a mão-de-obra necessária para a instalação do reator. 

10.1.23. Lâmpada Fluorescente Compacta 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Lâmpada fluorescente compacta de 18 w 

 . Será medido por unidade de lâmpada instalada (un); 

 . O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente compacta sem reator 

integrado de 18 W, modelo duplo "U" com base G24Q-2, uso com equipamento auxiliar; 

referência DULUX D/E 18W/827 ou 840 fabricação Osram ou equivalente; remunera também o 

fornecimento da mão-de-obra necessária para a instalação da lâmpada. Não remunera o 

fornecimento do reator. 

 

10.2. SPDA 

10.2.1. Escavação Manual de Vala 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m; 
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 . Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, 

no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³); 

 . O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual 

em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade. 

10.2.2. Cabo de Cobre Nú 35mm2 

Descrição/Critério de Medição: 

. Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm; 

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

. O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 35 mm², 

confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, 

emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão-de-obra 

necessária para a instalação do cabo. 

10.2.3. Cabo de Cobre Nú 50mm2 

Descrição/Critério de Medição: 

. Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm; 

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

. O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 50 mm², 

confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, 

emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão-de-obra 

necessária para a instalação do cabo. 

10.2.4. Caixa de Inspeção 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Caixa de inspeção do terra, cilíndrica, em pvc rígido, diâmetro de 300 mm, Altura de 

400 mm; 

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

. O item remunera o fornecimento de caixa para inspeção do terra, cilíndrica, em PVC 

rígido, diâmetro de 300 mm e altura de 400 mm, referência PK-0882 fabricação Paraklin, ou 

equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da caixa. 

10.2.5. Tampa para Caixa de Inspeção 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado; 

. Será medido por unidade de tampa instalada (un); 

. O item remunera o fornecimento e instalação de tampa de caixa para inspeção do 

terra, em aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 300 mm, referência: PK 0878 fabricação 

Paraklin, ou PRT 967 da Paratec, ou equivalente. 

10.2.6. Haste 
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 Descrição/Critério de Medição: 

.  Haste de aterramento, 3/4" x 3,00 m; 

. Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un); 

. O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, 

trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 

3/4" x 3,00 m, referência 6757 da Magnet, ou PK 0068 fabricação Paraklin, ou equivalente; 

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da haste. 

10.2.7. Conector 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Conector cabo / haste de 3/4"; 

. Será medido por unidade de conector instalado (un); 

. O item remunera o fornecimento de conector para cabo / haste de 3/4", corpo em latão 

natural ou estanhado com ferragem em aço galvanizado, referência PK 0058 fabricação 

Paraklin, ou PRT-905 da Paratec ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra para a 

instalação do conector. 

10.2.8. e 10.2.9. Captor Tipo Terminal em Barra de Alumínio 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Barra condutora chata de alumínio 3/4" x 1/4", inclusive acessórios de fixação; 

. Será medido por comprimento de barra condutora instalada (m); 

. O item remunera o fornecimento de barra condutora chata em alumínio, com seção de 

3/4" x 1/4", referência TEL-770 fabricação Termotécnica, ou equivalente; remunera também o 

fornecimento de parafusos e buchas de náilon para a fixação, materiais acessórios e a mão-de-

obra necessária para a instalação da barra condutora. 

10.2.10. Reaterro 

Descrição/Critério de Medição:  

 . Reaterro manual apiloado sem controle de compactação; 

 . Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³); 

 . 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. 

 

11. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 

11.1. Água-Fria 

11.1.1. Reservatório 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros 
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 . Será medido por unidade de reservatório instalado (un); 

 . O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 500 litros 

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

com fibra de vidro, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e 

fungos; tampa superior de encaixe ou alçapão para inspeção; furações para: entrada, saída e 

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

completa do reservatório. 

11.1.2. Torneira de Bóia 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Torneira de bóia, dn = 3/4"; 

 . Será medido por unidade de torneira instalada (un); 

 . O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de bóia, com diâmetro 

nominal de 3/4", inclusive material de vedação. 

11.1.3./11.1.4. e 11.1.5. Registro de Gaveta  

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, dn = 3/4", 1” e 2”; 

 . Será medido por unidade de registro instalado (un); 

 . O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, 

diâmetro nominal de 3/4", 1’ e 2”, com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de 

vedação. 

 Tubos e Conexões 

11.1.6. Tubos e Conexões – 25mm 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn = 25 mm (3/4"), inclusive conexões; 

 . 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. 

 .  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: 
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 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. 

11.1.7. Tubos e conexões – 32mm 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Tubo de PVC rígido soldável marrom, dn = 32 mm (1"), inclusive conexões; 

 . 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. 

 . O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra, e instalação de tubos de 

PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 32 mm (1”), inclusive conexões, para sistemas 

prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 

fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 

 a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e 

rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução 

limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 

 b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e 

reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou 

fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e 

NBR-5626. 

11.1.8. Tubos e conexões – 50mm 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Tubo de PVC rígido soldável marrom, dn = 50 mm (1.1/2"), inclusive conexões; 

 . Será medido por comprimento de tubulação executada (m); 

 a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de 

água fria, considerar comprimento total de tubulação executada; 

 b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios 

e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, 

acrescido ao comprimento da tubulação executada. 
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 . O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra, e instalação de tubos de 

PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 50 mm (1.1/2”), inclusive conexões, para 

sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma 

de fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 

 a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e 

rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução 

limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 

 b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e 

reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou 

fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e 

NBR-5626. 

 Registros e Válvula 

11.1.9. Registro de Gaveta  

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, dn = 3/4" – linha especial; 

 . Será medido por unidade de registro instalado (un); 

 . O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, 

acabamento cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4", inclusive 

materiais acessórios e de vedação. 

11.1.10. Válvula de Descarga 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 

1 1/2"; 

 . Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un); 

 . O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com duplo 

acionamento limitador de fluxo, duas opções de descarga (03 litros ou completa), registro 

próprio, diâmetro nominal de 1 1/2", inclusive tubo de descida conjugado ao tubo de ligação, 

acabamento externo cromado, referência Hydra Duoflux 2545C; Docol ou equivalente, inclusive 

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

 

11.2. Esgoto 

11.2.1. Tubo DN 40mm 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 

mm, inclusive conexões; 

 . Será medido por comprimento de tubulação executada (m); 
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 a) Nas redes de captação secundária do sistema predial de esgoto, considerar o 

comprimento total da tubulação executada. 

 . 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. 

11.2.2. e 11.2.3. Tubo DN 50mm e 100mm 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Tubo de PVC rígido branco, p x b com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 50mm, 75mm e 100mm, inclusive conexões; 

 . Será medido por comprimento de tubulação executada (m); 

 a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, 

coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada; 

 .  O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra, e instalação de tubos de 

PVC rígido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm 

e 100mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma 

de fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 

 a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e 

eventuais perdas de corte; 

 b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e 

reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou 

fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, 

NBR-8160. 

11.2.4. Caixa sifonada 150x150x50mm 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha; 

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

 . O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 

x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede 

esgoto. 
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11.2.5. Caixa de Inspeção 60x60x60cm 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Será medido por unidade de caixa (un); 

 . Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente 

com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo 

de concreto 15 MPa – escavação e confecção; 

 

11.3. Aparelhos e Complementos 

11.3.1. WC PNE 

11.3.1.1. Bacia Sifonada Acessível 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida capacidade 6 litros; 

 . Será medido por unidade de bacia instalada (un); 

 . O item remunera o fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, linha 

tradicional, com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida, ou em 

cadeira de rodas, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de 

descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referência Linha 

Vogue Conforto P-510 fabricação Deca, ou equivalente de mercado desde que qualificada 

como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de água consumido 

por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia 

composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de 

água, e transporte de 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. 

 

 

 

11.3.1.2. Lavatório com Coluna Suspensa 
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 Descrição/Critério de Medição: 

 . Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa – linha especial; 

 . Será medido por unidade instalada (un); 

 . O item remunera o fornecimento de lavatório de louça pequeno com coluna suspensa, 

referência linha Vogue Plus, fabricação Deca, ou equivalente; materiais de fixação; materiais 

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

 

 

11.3.1.3. Dispenser Toalheiro 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Dispenser toalheiro em ABS, para folhas; 

. Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un); 

. O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser 

toalheiro), em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três 

dobras. Remunera também material acessórios para a fixação do dispenser. 

11.3.1.4. Saboneteira 

 Descrição/Critério de Medição: 

Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 m; 

. Será medido por unidade de saboneteira instalada (un); 

. O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituída por 

reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel, referência SG 4000 

da Columbus, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

instalação da saboneteira; não remunera o fornecimento do refil. 

11.3.1.5. Cabide Cromado 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Cabide cromado para banheiro; 

 . Será medido por unidade de cabide instalado (un); 
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 . O item remunera o fornecimento e a instalação de cabide cromado para banheiro, 

referência Malta da Docol, Remma Plus RP08 da Moldenox ou equivalente; inclusive material 

de fixação. 

11.3.1.6. Torneira Volante 

Descrição/Critério de Medição: 

 . Torneira com volante tipo alavanca; 

 . Será medido por unidade de torneira instalada (un); 

 . O item remunera o fornecimento e instalação de torneira com volante tipo alavanca 

modelo de parede ou de mesa, de uso geral, para pessoas com mobilidade reduzida, ou em 

cadeira de rodas, conforme a norma NBR 9050; inclusive materiais acessórios necessários à 

instalação e ligação à rede de água. 

11.3.1.7. Ducha Higiênica 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Ducha higiênica com registro; 

 . Será medido por unidade de ducha higiênica instalada (un); 

 . O item remunera o fornecimento e instalação de ducha higiênica com registro, 

acabamento cromado; referência Belle Epoque Light 1984 C51 ACT fabricação Deca, Delicatta 

109106 CR fabricação Docol, Aquarius 2195-A fabricação Fabrimar, ou equivalente. Remunera 

também os materiais de vedação e acessórios necessários para sua instalação e ligação à 

rede de água. 

11.3.1.8. Sifão Plástico 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Sifão plástico sanfonado universal 1"; 

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

 . O item remunera o fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1" e com 

saída de 40 mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua 

instalação e ligação à rede de esgoto, referência SSU40 ou SSU, fabricação Astra, ou 

equivalente. 

11.3.1. 9. Válvula de Metal 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Válvula de metal cromado de 1"; 

 . Será medido por unidade instalada (un); 

 . O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1"; 

inclusive materiais acessórios necessários para a instalação. Referência comercial: VVL216 da 

Esteves; 1602C da Deca ou equivalente 

11.3.1.10. Engate  
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 Descrição/Critério de Medição: 

. Engate flexível de PVC dn = 1/2"; 

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

. O item remunera o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal de 

1/2", comprimento variável de 30 ou 40 cm, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 

para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários.  

11.3.1.11. Tubo de Ligação para Bacia Sanitária 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Tubo de ligação para sanitário; 

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

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

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

canopla; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação 

do tubo de ligação em sanitário. 

11.3.1.12. Tampa de Plástico  

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Tampa de plástico para bacia sanitária; 

 . Será medido por unidade instalada (un); 

 . O item remunera o fornecimento e instalação de tampa plástica, para bacia sanitária  

11.3.1.13. Barra de Apoio Reta – 800mm 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 

de 1 1/2" X 800 mm; 

 . Será medido por unidade instalada (un); 

 . O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", 

com espessura de 3/32", comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em 

qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço 

inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-

obra necessária. 

 



 
 

41 

 

 

 

11.3.1.14. Barra de Apoio Reta – 500mm 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 

de 1 1/2" X 500 mm; 

 . Será medido por unidade instalada (un); 

 . O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", 

com espessura de 3/32", comprimento de 500 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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11.3.2. Consultórios 

11.3.2.1. Lavatório sem Coluna 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Lavatório de louça sem coluna; 

. Será medido por unidade instalada (un); 

. O item remunera o fornecimento de lavatório de louça sem coluna; materiais para 

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

 

 

11.3.2.2. Dispenser Toalheiro 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Dispenser toalheiro em ABS, para folhas; 

. Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un); 

. O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser 

toalheiro), em plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três 

dobras. Remunera também material acessórios para a fixação do dispenser. 

11.3.2.3. Saboneteira 

 Descrição/Critério de Medição: 

Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 m; 

. Será medido por unidade de saboneteira instalada (un); 
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. O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituída por 

reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel, referência SG 4000 

da Columbus, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

instalação da saboneteira; não remunera o fornecimento do refil. 

11.3.2.4. Torneira Volante 

Descrição/Critério de Medição: 

 . Torneira com volante tipo alavanca; 

 . Será medido por unidade de torneira instalada (un); 

 . O item remunera o fornecimento e instalação de torneira com volante tipo alavanca 

modelo de parede ou de mesa, de uso geral, para pessoas com mobilidade reduzida, ou em 

cadeira de rodas, conforme a norma NBR 9050; inclusive materiais acessórios necessários à 

instalação e ligação à rede de água. 

11.3.2.5. Sifão Plástico 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2"; 

. Será medido por unidade de sifão com tubo de ligação instalado (un); 

. O item remunera o fornecimento do sifão de PVC rígido com copo tipo reforçado e tubo 

de ligação ajustável de 1"x 1 1/2"; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua 

instalação e ligação à rede de esgoto. 

11.3.2.6. Válvula de Metal 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Válvula de metal cromado de 1"; 

 . Será medido por unidade instalada (un); 

 . O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1"; 

inclusive materiais acessórios necessários para a instalação. Referência comercial: VVL216 da 

Esteves; 1602C da Deca ou equivalente 

11.3.2.7. Engate  

 Descrição/Critério de Medição: 

. Engate flexível de PVC dn = 1/2"; 

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

. O item remunera o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal de 

1/2", comprimento variável de 30 ou 40 cm, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 

para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários.  

 

11.4. Águas Pluviais 

11.4.1. Tubulação 
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11.4.1.1. Tubo PVC Rígido – DN 100mm 

 Descrição/Critério de Medição:  

. Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo vinilfort, DN = 100 mm, inclusive conexões; 

. Será medido por comprimento de tubulação executada (m); 

. O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro 

nominal de 150 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitário, 

inclusive conexões e materiais acessórios, referência Vinilfort da Tigre, ou equivalente; não 

remunera os serviços de escavação. 

 

11.4.2. Caixa de Captação com Grelha – 60x60cm Internamente 

11.4.2.1. Escavação Manual  

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m; 

 . Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, 

no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³); 

 . O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual 

em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade. 

11.4.2.2. Lastro de Brita (3 cm)  

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto ou memorial 

descritivo, e, não havendo especificação, adotar espessura de 3 cm (m³); 

 . O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-

obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

11.4.2.3. Concreto Não Estrutural 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³; 

. Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³); 

. O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, 

areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo 

de 200 kg de cimento por m³ de concreto. 

11.4.2.4. Lançamento, Espalhamento e adensamento 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e / ou 

enchimento; 

. Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³); 
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. 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. 

11.4.2.5. Alvenaria  

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum; 

. Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²); 

. O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a 

execução de alvenaria de elevação, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 

x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. 

11.4.2.6. Chapisco 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Chapisco; 

 . 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); 

 . O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 

execução do chapisco. 

11.4.2.7. Emboço Desempenado 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Emboço desempenado com espuma de poliéster; 

 . 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); 

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

necessária para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster. 

11.4.2.8. Grelha 

 Descrição/Critério de Medição:  

. Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas; 

. Será medido por área de grelha de ferro instalada (m²); 

. O item remunera o fornecimento de grelha com malha quadriculada e requadro, em 

ferro fundido nodular, parafusos em aço inoxidável, para a fixação da grelha, apropriada para 

passagem de pedestres, cadeiras de rodas, carrinhos de bebês, muletas, bengalas, com 

resistência para tráfego de caminhões (lixo e blindados), referência Fuminas, ou equivalente; 

remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o 

grapeamento do requadro e instalação da grelha. 
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11.4.2.9. Reaterro  

 Descrição/Critério de Medição:  

 . Reaterro manual apiloado sem controle de compactação; 

 . Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³); 

 . 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. 

 

12. PINTURA 

12.1. Teto 

12.1.1. Massa Corrida PVA 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Massa corrida à base de PVA; 

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

interferência (m²) 

 . O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para 

a correção de pequenos defeitos, referência massa corrida da Suvinil, ou massa corrida da 

Coral, ou massa corrida Metalatex da Sherwin Williams ou equivalente; materiais acessórios e 

a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de 

partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 

massa, em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, 

conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície 

emassada. 

12.1.2. Tinta Acrílica 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Tinta acrílica em massa, inclusive preparo; 

 . 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); 

 . O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta acrílica 

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

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

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

Acrílico Rendimento Extra Standard da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-

de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, 

remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 
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tinta acrílica, em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme 

especificações do fabricante e norma NBR 11702. 

 

12.2. Parede 

12.2.1. Massa Corrida PVA 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Massa corrida à base de PVA; 

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

interferência (m²) 

 . O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para 

a correção de pequenos defeitos, referência massa corrida da Suvinil, ou massa corrida da 

Coral, ou massa corrida Metalatex da Sherwin Williams ou equivalente; materiais acessórios e 

a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de 

partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 

massa, em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários, 

conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície 

emassada. 

12.2.2. Tinta Acrílica 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Tinta acrílica em massa, inclusive preparo; 

. 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); 

 . O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta acrílica 

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

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

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

Acrílico Rendimento Extra Standard da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-

de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, 

remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 

tinta acrílica, em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme 

especificações do fabricante e norma NBR 11702. 

 

12.3.  Esquadrias de madeira – P1  

12.3.1. Esmalte em Massa 

 Descrição/Critério de Medição: 
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. Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo; 

. Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²); 

. Em portas com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três);   

. O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de madeira, o 

fornecimento de tinta esmalte sintético Standard, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, 

conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte Standard da Sherwin Williams, ou Coralit, 

ou Coral, ou Suvinil, ou equivalente; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações 

do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a 

primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante. 

 

13. SERVIÇOS EXTERNOS 

13.1. Muro 

 Fundação 

13.1.1. Broca 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm, profundidade média 2,00m – completa; 

. Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior 

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

. O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a perfuração, 

armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 

cm. 

13.1.2. Escavação Manual  

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m; 

 . Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, 

no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³); 

 . O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual 

em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade. 

13.1.3. Lastro de Brita (3 cm)  

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto ou memorial 

descritivo, e, não havendo especificação, adotar espessura de 3 cm (m³); 

 . O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-

obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

13.1.4. Forma em Madeira Comum para Fundação 
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 Descrição/Critério de Medição:  

. Viga Baldrame em concreto armado; 

 . Empregar tábuas e sarrafos de madeira maciça para construção, brutas, sem nós 

frouxos, espessura mínima 2,5 cm; 

 . Serão medidas pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 

descontando áreas de interseção até 0,20 (m²); 

 . O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e 

instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 

13.1.5. e 13.1.6. Armadura em Barra de Aço CA-50 e CA-60 

Aplicação: 

Viga Baldrame em concreto armado. 

Especificações/Critérios de Medição: 

. Barras laminadas e fios trefilados de aço como CA 50 e CA 60, classe A e B; 

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

 . O item remunera o fornecimento de aço CA-50 e CA60 com fyk igual 500 MPa e 600 

MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 

comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 

espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para  

emendas. 

13.1.7. Concreto Usinado 

Aplicação: 

Viga baldrame 

 Especificações/Critério de Medição: 

 . Concreto usinado, fck = 20,0 MPa; 

. 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); 

. O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima 

à compressão de 20,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

13.1.8. Lançamento, Espalhamento e adensamento 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e / ou 

enchimento; 

. Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³); 

. 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. 
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13.1.9. Embasamento 

Descrição/Critério de Medição:  

 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum; 

 . Será medido por volume real, considerando como altura a distância entre o respaldo 

superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m³); 

 . O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para 

execução de alvenaria de embasamento, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 

5,7 x 9 x 19cm;assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. 

3.1.10. Impermeabilização 

Descrição/Critério de Medição:  

Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação; 

. Será medido por área de impermeabilização executada (m²); 

. O item remunera o fornecimento de impermeabilização com cimento cristalizante, 

compreendendo: 

a) Impermeabilizante rígido à base de cimentos especiais e aditivos químicos e 

minerais, com as características técnicas: 

. Cimento cristalizante de pega normal para aplicação sobre superfícies úmidas, 

propriedade de penetração osmótica nos capilares da superfície formando um gel que se 

cristaliza, incorporando ao concreto compostos de cálcio estáveis e insolúveis, estanqueidade 

até a pressão de 4kgf / cm², aderência mínima de 0,3 Mpa. Protótipos comerciais: Denver LIT, 

fabricação Dever Global, K11, fabricação Viapol ou equivalente, desde que atenda às 

exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas; 

b) Adesivo acrílico para a modificação de argamassas e concretos, com as 

características técnicas: 

. No estado fresco confere coesão e plasticidade e no estado endurecido diminui a 

permeabilidade e proporciona compensação da retração, resistência à alcalinidade, pH entre 6 

a 7. Protótipos comerciais: Denver FIX Acrílico, fabricação Dever Global, KZ, fabricação Viapol 

ou equivalente, desde que atenda às características técnicas acima descritas; 

c) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços, 

inclusive limpeza da superfície. 

13.1.11. Reaterro  

 Descrição/Critério de Medição:  

 . Reaterro manual apiloado sem controle de compactação; 

 . Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³); 
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 . 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. 

 Estrutura 

13.1.12. Forma em Madeira 

 Especificações/Critério de Medição: 

 . Forma em madeira comum para estrutura; 

. Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 

descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²); 

. O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução 

e instalação de formas para estrutura, em tábua de "Erisma uncinatum" (conhecido como 

Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará) de 1" x 12" e 

pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea 

spp" (conhecida como Cambará) de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, 

gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. 

13.1.13. e 13.1.14. Armadura em Barra de Aço CA-50 e CA-60 

Aplicação: 

. Pilares e Vigas 

Especificações/Critérios de Medição: 

. Barras laminadas e fios trefilados de aço como CA 50 e CA 60, classe A e B; 

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

 . O item remunera o fornecimento de aço CA-50 e CA60 com fyk igual 500 MPa e 600 

MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 

comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 

espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 

emendas. 

13.1.15. Concreto Usinado 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa; 

. 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); 

. O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 

compressão de 20,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

13.1.16. Lançamento e Adensamento 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura; 
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 . 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); 

 . O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o 

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura. 

 Alvenaria 

13.1.17. Alvenaria de Bloco Cerâmico 9cm 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²); 

 . O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a 

execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico 

vazado para vedação de 9 x 19 x 19 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia.  

 Revestimento 

13.1.18. Chapisco 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Chapisco; 

 . 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); 

 . O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 

execução do chapisco. 

13.1.19. Emboço Desempenado 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Emboço desempenado com espuma de poliéster; 

 . 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); 

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

necessária para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster. 

 Pintura 

13.1.20. Tinta Acrílica 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Tinta acrílica em massa, inclusive preparo; 

. Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 

2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² 

deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²); 
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 . O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta acrílica 

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

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

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

Acrílico Rendimento Extra Standard da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-

de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, 

remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 

tinta acrílica, em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme 

especificações do fabricante e norma NBR 11702. 

 

13.2. Alambrado 

 Fundação 

13.2.1. Broca 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm, profundidade média 2,00m – completa; 

. Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior 

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

. O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a perfuração, 

armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 

cm. 

13.2.2. Escavação Manual  

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m; 

 . Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, 

no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³); 

 . O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual 

em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade. 

13.2.3. Lastro de Brita (3 cm)  

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto ou memorial 

descritivo, e, não havendo especificação, adotar espessura de 3 cm (m³); 

 . O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-

obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

13.2.4. Forma em Madeira Comum para Fundação 

 Descrição/Critério de Medição:  

. Viga Baldrame em concreto armado; 



 
 

54 

 

 . Empregar tábuas e sarrafos de madeira maciça para construção, brutas, sem nós 

frouxos, espessura mínima 2,5 cm; 

 . Serão medidas pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 

descontando áreas de interseção até 0,20 (m²); 

 . O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e 

instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 

13.2.5. e 13.2.6. Armadura em Barra de Aço CA-50 e CA-60 

Aplicação: 

Viga Baldrame em concreto armado. 

Especificações/Critérios de Medição: 

. Barras laminadas e fios trefilados de aço como CA 50 e CA 60, classe A e B; 

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

 . O item remunera o fornecimento de aço CA-50 e CA60 com fyk igual 500 MPa e 600 

MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 

comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 

espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para  

emendas. 

13.2.7. Concreto Usinado 

Aplicação: 

Viga baldrame 

 Especificações/Critério de Medição: 

 . Concreto usinado, fck = 20,0 MPa; 

. 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); 

. O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima 

à compressão de 20,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

13.2.8. Lançamento, Espalhamento e adensamento 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e / ou 

enchimento; 

. Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³); 

. 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. 

13.2.9. Reaterro  

 Descrição/Critério de Medição:  
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 . Reaterro manual apiloado sem controle de compactação; 

 . Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³); 

 . 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. 

13.2.10. Alambrado 

Descrição/Critério de Medição:  

. Alambrado (Cerca) em tela de aço galvanizado de 2”, montantes em mourões de 

concreto com ponta inclinada e arame farpado; 

. Será medido por comprimento de cerca executada (m); 

. O item remunera o fornecimento e instalação de cerca em tela de aço galvanizado com 

montantes em mourões de concreto, constituída por: fornecimento e instalação de mourões de 

concreto armado, com a ponta inclinada a 45º, seção mínima da base 10 x 10 cm, seção 

mínima do topo 8 x 7 cm, conforme o fabricante, trecho reto com 260 cm, trecho inclinado com 

40 cm, totalizando um desenvolvimento de 300 cm, e na projeção vertical 290 cm, com furos, 

cravados num espaçamento máximo de 2,40 m; 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; 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), galvanizado 

categoria A, resistência classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm 

conforme NBR 6317; fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos 

seccionamentos, ou finais de cerca; arame galvanizado fio 14 BWG; materiais acessórios e a 

mão-de-obra necessária para a execução dos serviços, de limpeza do terreno; perfuração para 

a colocação dos mourões; alojamento dos mourões com um mínimo de 0,60 cm de 

recobrimento; instalação da tela galvanizada; instalação do arame farpado; reaterro, 

regularização e compactação do terreno. 

 

13.3. Calçadas 

13.3.1. Locação 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Locação calçadas; 
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 . Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensões 

indicadas em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalização (m²); 

 . O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra 

qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de vias, 

calçadas, tanque e lagoas, com pontaletes de 3" x 3" em madeira “Erisma uncinatum” 

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

13.3.2. Lastro de Brita 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Lastro de pedra britada; 

 . Será medido pelo volume acabado, na espessura de 3 cm (m³); 

 . O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-

obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

13.3.3. Concreto  

 Descrição/Critério de Medição: 

 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³; 

 . Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³); 

 . O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, 

areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo 

de 200 kg de cimento por m³ de concreto. 

13.3.4. Lançamento 

 Descrição/Critério de Medição: 

 . Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e / ou 

enchimento; 

 . Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³); 

 . 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. 

13.3.5. Nivelamento de Piso 

Descrição/Critério de Medição: 

. Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície; 

. Será medido por área de piso em concreto nivelado e alisado (m²); 

. O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mão-

de-obra especializada necessária para a execução dos serviços: aplicação de régua vibratória 

treliçada ou régua vibratória simples; aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de 

corte; queima do piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com 

a utilização de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado com 
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declividade mínima de 0,5%, ou conforme indicado em projeto. Não remunera o fornecimento, 

o lançamento e o adensamento do concreto. 

 

13.4. Gramado 

13.4.1. Limpeza e regularização de Área 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros); 

. Será medido pela área real de terreno onde ocorrer a limpeza e regularização (m²); 

. O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a limpeza e 

regularização para a execução de paisagismo, em jardins e canteiros. 

13.4.2. Terra Vegetal 

 Descrição/Critério de Medição: 

. Terra vegetal orgânica comum; 

. Será medido por volume de terra vegetal fornecida (m³); 

. O item remunera o fornecimento de terra vegetal orgânica comum de primeira 

qualidade, livre de ervas daninhas e contaminação. A terra vegetal fornecida deverá ser uma 

mistura de solo “in natura” com restos de vegetação decomposta, como galhos, folhas, frutos, 

sementes, caules e cascas, servindo como um condicionador de solo, para ajardinamento; 

remunera também o espalhamento em áreas abertas ou jardins; não remunera os serviços de 

limpeza e regularização prévia da área. 

13.4.3. Plantio de Grama 

Descrição/Critério de Medição: 

. Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros); 

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

. O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a 

mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas 

justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com terra 

vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega das 

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

 

14. FINAIS 

14.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

 Critério de Medição: 

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

 . O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a 

limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., 
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inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra 

pronta para a utilização. 
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