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OBJETIVO: 

Estas Especificações de Materiais, Equipamentos e Serviços discriminam as 

condições gerais que deverão ser atendidas na execução de obras e serviços de engenharia 

contratados pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajurú-Pa, sendo parte integrante do 

Projeto para a Execução de uma escola com 04 salas de aula na localidade de Paquetá, no 

Município de Limoeiro do Ajurú-Pa. 

Este documento enumera os serviços previstos no projeto básico e discrimina os 

insumos (materiais, equipamentos e pessoal) a serem empregados, bem como os métodos 

construtivos a serem seguidos na execução destes. 

Em todos os serviços deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos 

fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e quanto às ferramentas 

apropriadas a empregar. 

 

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 – PRÓPRIO - MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. 

Trata-se das atividades iniciais da obra, como o reconhecimento dos locais onde 

transcorrerão os serviços que deverão estar desocupados e limpos além da mobilização de 

pessoal, ferramentas e equipamentos necessários à obra. 

Para a composição de custos deverá conter os valores de transporte considerando a 

distancia entre a localidade de Paquetá no município de Limoeiro do Ajuru e a capital Belém 

para o abastecimento da obra com os insumos necessários. Deverá ser previstos também a 

mobilização da máquina bate-estaca prevista na etapa de execução da fundação. 

Como se trata de uma obra onde o acesso é restrito, na composição de custos deverá 

ser previsto transporte de insumos por meio fluvial de forma a atender as necessidades da 

obra. 

A medição será efetuada por mês de atividade, dividida pelo percentual dos valores 

financeiros previstos para cada mês, conforme cronograma físico-financeiro. 
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1.2 – 10008 - LIMPEZA DO TERRENO. 

O preparo de terrenos com vegetação e a limpeza de áreas, serão executados com a 

finalidade de deixar a área da obra livre de árvores, tocos, raízes, galhos, detritos, sujeiras e 

materiais de expurgo, de maneira a não interferir na execução dos serviços.  

Para a limpeza do térreo deverá ser previsto a retirada de árvores de pequeno e médio 

porte utilizando motosserra na área destinado a construção da edificação conforme Figura 1. 

Figura 1 - Planta de localização da área. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

A medição será efetuada por metro quadrado de área a ser limpa. 
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1.3 - 1076 – BARRACÃO DE MADEIRA. 

Construção dos barracões e benfeitorias necessários à execução da obra, por conta 

da Contratada. A construção dos barracões em madeira será em dimensões e ambientes 

descritos na planilha. A cobertura será em telha de fibrocimento de 6 mm e piso em 

madeira. O canteiro de obras deverá ser localizado em área adjacente à obra e seu 

planejamento deverá ser aprovado pela Fiscalização da obra. 

Além da construção do barracão a contratada, deverá providenciar a instalação 

provisória de: 

Água 

A Contratada deverá providenciar às suas despesas, ligações que possam 

atender às necessidades das instalações provisórias no canteiro de obras, ficando sob sua 

responsabilidade os consertos provenientes de vazamentos e de outros problemas que 

porventura possam ocasionar. 

Esgoto 

A Contratada deverá providenciar às suas despesas, ligações que possam 

atender às necessidades das instalações provisórias no canteiro de obras, ficando sob sua 

responsabilidade os consertos provenientes de vazamentos e de outros problemas que 

porventura possam ocasionar. 

 
A medição será efetuada por m2 do barracão instalado. 

 

1.4 - 41598 – ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFASICA 40A 

EM POSTE EM MADEIRA. 

A entrada de energia, em alta, deverá ser executada de acordo com as 

exigências da concessionária de energia elétrica local. Cabe ao Construtor toda a 

providência junto à concessionária para o fornecimento de energia. Nos locais onde não se 

disponha desse serviço, deve o Construtor providenciar a instalação de sistema de geração 

de energia, com capacidade compatível com as necessidades para operação dos 

equipamentos e iluminação durante a execução da obra. 
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Todas as despesas, desde a entrada de energia, passando pela rede de 

alimentação e de distribuição no Canteiro de Obras até as instalações prediais serão de 

responsabilidade do Construtor.  

Toda fiação das instalações deverá ter isolação compatível com a classe de 

tensão, não sendo admitida à utilização de fios nus.  

A fiação deverá ser aérea e distribuída em postes de madeira com altura mínima 

de 7,00 m, devendo a fiação ficar no mínimo a 5,50 m do solo. As chaves de operação dos 

equipamentos elétricos deverão ser blindadas, com componentes externos e instaladas a 

1,20 m do solo, no mínimo.  

Todas as conexões da fiação com os equipamentos elétricos deverão ser feitas 

com conectores terminais e isoladas com fita de alta tensão (alta-fusão), por mão-de-obra 

especializada, utilizando-se equipamentos de segurança, ferramental adequado e com rede 

elétrica alimentadora desenergizada. Fiações submersas em água não poderão ter 

emendas nestes pontos. Os acionamentos das chaves de operação deverão ser sinalizados 

na posição “Ligado” e “Desligado” e possibilitar manobras rápidas em casos de emergência. 

Os locais onde estarão instaladas as chaves deverão ser de fácil acesso, não podendo ser 

obstruídos por entulhos de qualquer natureza ou mesmo materiais e equipamentos.  

A medição será efetuada por unidade de instalação. 

 

1.5 - 10009 – LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA 

O gabarito da obra deverá ser executado com madeira de boa qualidade, sendo 

utilizadas tábuas alinhadas e desempenadas pregadas sempre topo a topo. O gabarito 

deverá ser nivelado e em esquadro. 

A execução da locação deverá obedecer os eixos determinados no projeto de 

estruturas e fundações nas plantas de locação e carga dos pilares e locação das estacas. 

Para a composição dos serviços, deverá ser previstos os insumos como tabua 

forte, pontaletes, prego, arame recozido; ferramentas e mão de obra. 

A medição será realizada em m2. 
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1.6 - 11340 – PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA. 

Será fabricada com lona plástica com plotagem gráfica e moldura de madeira tipo 

pernamanca 3”x2”. A área quantificada corresponde a 3 metros quadrados e o modelo da 

placa será apresentado pela FISCALIZAÇÃO. 

A medição será efetuada por m2. 

1.7 - PRÓPRIO – ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 

1.7.1 – ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS: 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de 

mão de obra necessária, incluindo todos os encargos sociais e administrativos. 

A medição será efetuada por mês. 

1.7.2 – ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS: 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de 

mão de obra necessária, incluindo todos os encargos sociais e administrativos. 

A medição será efetuada por mês. 

2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

 

2.1 FUNDAÇÕES 

2.1.1 – 41332 -  ESTACA DE CONCRETO 20X20CM (INCLUINDO CRAVAÇÃO) 

Materiais 

As estacas serão de concreto pré-moldado com dimensões de 20x20cm e FCK 25 

Mpa, recebidas na obra e deverão atender às especificações de projeto e estar 

perfeitamente curadas e isentas de fissuras. 

Equipamentos 
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O equipamento a ser utilizado na cravação será do tipo bate-estaca “queda-livre”, 

“vapor” ou “diesel”, e compatível com as dimensões, comprimento e carga de trabalho 

previstos no projeto. 

Processo Executivo 

O equipamento será posicionado de tal modo que a estaca seja cravada exatamente 

no ponto indicado no projeto. 

Deverá ser verificada a verticalidade da torre, a fim de assegurar a inclinação da 

estaca dentro dos limites especificados no projeto.  

O sistema adotado para transporte, armazenamento e colocação na posição de 

cravação e nas guias dos bate-estacas deverá ser realizado de modo a impedir fratura ou 

estilhaçamento do concreto. As estacas danificadas deverão ser substituídas por outras em 

perfeitas condições. Toda estaca danificada nas operações de cravação deverá ser corrigida 

ou substituída mediante consulta prévia ao autor do projeto. 

Em blocos com mais de duas estacas deverá ser realizada a medida do 

levantamento de estacas cravadas, quando da cravação de uma nova estaca no bloco. 

Quando forem registrados deslocamentos sensíveis, a critério da Fiscalização, 

poderão ser tomadas as seguintes medidas: 

 Recravação das estacas afetadas; 

 Cravação de novas estacas, considerando danificadas as que tiverem 

apresentado movimentação. 

A emenda nas estacas será aceita desde que assegure o comportamento uniforme e 

contínuo das estacas. Só serão aceitas emendas por simples justaposição em estacas não 

sujeitas a esforços horizontais ou de tração. Em casos especiais as emendas serão do tipo 

rígido, isto é, soldadas com anel ou concretadas “in loco”, ou outro tipo sujeito à aprovação 

da Fiscalização. 

As estacas serão arrasadas na cota de projeto, com todo o cuidado, de modo a 

assegurar a integridade do concreto e o comportamento homogêneo da estaca. 
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As estacas somente serão liberadas para cravação após a comprovação da 

resistência do concreto e aço utilizados pelo fornecedor, realizada mediante apresentação 

de certificados de controle tecnológico, que deverão ser compatíveis com as características 

adotadas no projeto. 

Durante a cravação, o boletim de cravação deverá ser preenchido adequadamente, a 

fim de permitir o controle de execução. Para todas as estacas, o boletim de cravação deverá 

indicar o número aplicado de golpes para o avanço sucessivo de metro em metro. 

Recebimento 

Uma estaca será rejeitada quando apresentar fissura ou várias fissuras visíveis, que 

se estendam por todo o perímetro da seção transversal, ou quando acusar imperfeições 

que, a critério da Fiscalização, afetem a sua resistência ou vida útil. 

A estaca será considerada aprovada quando tiver sido obtida a nega prevista, bem 

como executada de conformidade com esta Prática e na locação indicada no projeto. A nega 

deverá ser determinada no mínimo três vezes consecutiva, para a nega média determinada 

numa série de dez golpes. 

O critério de medição será em metro de estaca cravada. 

2.1.2 – 41331 -  ESTACA DE CONCRETO 25X25CM (INCLUINDO CRAVAÇÃO) 

Materiais 

As estacas serão de concreto pré-moldado com dimensões de 25x25cm e FCK 25 

Mpa, recebidas na obra e deverão atender às especificações de projeto e estar 

perfeitamente curadas e isentas de fissuras. 

Equipamentos 

Idem do trem 2.1 

Recebimento 

Idem do trem 2.1 

O critério de medição será em metro de estaca cravada. 



 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

ESCOLA 04 SALAS DE AULA EM PAQUETÁ 
NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURÚ/PA 

    

 

 

Autor: 

Eng José dos Remédios Sepeda Pereira 

Crea 15.284 D Pa 

14 

 

2.1.3 – 041500 - ARRASAMENTO DE ESTACA 

Consiste na necessidade de se preparar a cabeça das estacas para a sua perfeita 

ligação com os elementos estruturais. 

A operação da à execução desse serviço será manual com auxílio de um ponteiro e 

marreta e o sentido de corte deverá ser de baixo para cima. 

A medição será por unidade de estaca arrasada. 

2.2 BLOCOS DE FUNDAÇÕES 

2.2.1 – 050036 - FORMA C/ MADEIRA BRANCA 

Os materiais de execução das fôrmas serão compatíveis com o acabamento 

desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas 

com madeira serrada em bruto.  

As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o 

espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. O material proveniente 

da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas de trabalho. 

Os materiais para a execução dos serviços deverá conter: Tábua de madeira branca 

4m, Ripão em madeira de lei 2"x1" serr., Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca, arame 

recozido e prego. 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária à execução do serviço, incluindo 

reaproveitamento, limpeza, desforma, espaçadores, pregos, travamentos, escoramentos e 

outros. 

A medição será efetuada de acordo com as dimensões indicadas no projeto, 

apurando-se a área efetivamente em contato com o concreto, em m², não sendo 

descontadas áreas de interseção no caso de cruzamentos ou interferências. 
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2.2.2 – 050038 - ARMAÇÃO P/ CONCRETO 

A Contratada deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de 

aço, incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, 

emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário à execução desses 

serviços, de acordo com as indicações do projeto e orientação da Fiscalização. 

Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras 

prescritas no projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo 

preconizado em projeto será utilizado distanciadores de plástico ou pastilhas de concreto 

com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas 

deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão incorporadas. As 

pastilhas serão providas de arames de fixação nas armaduras. 

Para a composição dos custos deverá ser previstos Aço CA 50/60 e arame recozido, 

além da mão de obra necessária para a perfeita execução dos serviços.  

A medição será efetuada conforme os resumos indicados no projeto, em kg, sem 

qualquer acréscimo a título de perdas e desbitolamento. 

 

2.2.3 - 050740 - CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. PREPARO E 
LANÇAMENTO) 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem 

como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a 

matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480. 

De um modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade 

quanto às suas características geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, 

fissuras, esfoliações e corrosão. Para efeito de aceitação de cada lote de aço a Contratada 

providenciará a realização dos correspondentes ensaios de dobramento e tração, através de 

laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, de conformidade com as Normas NBR 6152 e 

NBR 6153. Os lotes serão aceitos ou rejeitados em função dos resultados dos ensaios 

comparados às exigências da Norma NBR 7480. 
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As barras de aço deverão ser depositadas em áreas adequadas, sobre travessas de 

madeira, de modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão ser agrupados por 

categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverá permitir a utilização em 

função da ordem cronológica de entrada. 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária aos serviços de limpeza das formas e 

das armaduras, preparos, transporte lançamento, adensamento, acabamento, cura do 

concreto e posteriores reparos de qualquer natureza. 

A medição será efetuada pelo volume de concreto aplicado, medido de acordo com 

as dimensões indicadas no projeto, em m³, computando os volumes comuns a várias peças 

uma só. 

2.2.4 – 050037 - DESFORMA 

 

As fôrmas serão mantidas até que o concreto tenha adquirido resistência para 

suportar com segurança o seu peso próprio, as demais cargas atuantes e as superfícies 

tenham adquirido suficiente dureza para não sofrer danos durante a desforma. A Contratada 

providenciará a retirada das fôrmas, obedecendo ao artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de 

modo a não prejudicar as peças executadas, ou a um cronograma acordado com a 

Fiscalização. 

A medição será realizada por m2 de forma retirada. 

 

2.2.5 – 080293 - IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BLOCOS DE COROAMENTO E 
PIARETES (IGOL 2) 
 

Os elementos de fundação, blocos de coroamento e os pilares até o nível da laje, 

deverão ser impermeabilizados com as devidas orientações: 

Após a desforma dos elementos estruturais descritos serão impermeabilizados com o 

igol 2 com duas demãos utilizando broxa, trincha ou pincel e seguindo todas as orientações 

do fabricante quanto as ferramentas a serem utilizadas e os cuidados necessários para a 

execução do serviços; 
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 A medição será realizada por m2 de forma retirada. 

2.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 

2.3.1  PILARES 

2.3.1.1 – 050036 - FORMA C/ MADEIRA BRANCA 

Idem item 2.2.1 

2.3.1.2 – 050038 - ARMAÇÃO P/ CONCRETO 

Idem item 2.2.2 

2.3.1.3 - 050740 - CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. PREPARO E 
LANÇAMENTO) 

Idem item 2.2.3 

2.3.1.4 – 050037 - DESFORMA 

Idem item 2.2.4 

 

2.3.2  VIGAS 

2.3.2.1 – 050036 - FORMA C/ MADEIRA BRANCA 

Idem item 2.2.1 

2.3.2.2 – 050038 - ARMAÇÃO P/ CONCRETO 

Idem item 2.2.2 

2.3.2.3 - 050740 - CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. PREPARO E 
LANÇAMENTO) 

Idem item 2.2.3 

2.3.2.4 – 050037 - DESFORMA 

Idem item 2.2.4 
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2.3.3  CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

2.3.3.1 – 50771 - LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA (INCL. CAPIAMENTO) 

Para a execução do serviço a contratada deverá seguir as orientações constantes no 

Projeto estrutural Fornecida pela contratante. 

As especificações com relação as dimensões, tipo de treliça, enchimento em EPS, 

armaduras adicionais, de capa e armaduras negativas estão definidas no projeto estrutural. 

O capa será de 5cm de altura e concreto de 25 Mpa, conforme projeto estrutural. 

Os escoramentos deverão ser executados seguindo os cuidados de estabilidade e 

segurança da estrutura, com a utilização de madeira de qualidade. 

O posicionamento das vigotas pré-moldadas deverão ser executadas conforme a 

planta de forma do projeto estrutural. 

Para a definição do valor para a execução do item, deverá conter na composição de 

custos as vigotas treliçadas, enchimento em EPS, armaduras de capa, complementar e 

negativa, concreto de 25 MPa com lançamento, adensamento e cura. 

A medição será realizada em m2 de laje concretada. 

2.3.3.1 – 50713 - LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPIAMENTO) 

Para a execução do serviço a contratada deverá seguir as orientações constantes no 

Projeto estrutural Fornecida pela contratante. 

O capa será de 5cm de altura e concreto de 25 Mpa, conforme projeto estrutural. De 

maneira geral, as lajes pré-moldadas tipo volterranas serão executas nos menores vãos 

conforme projeto estrutural. 

Os escoramentos deverão ser executados seguindo os cuidados de estabilidade e 

segurança da estrutura, com a utilização de madeira de qualidade. 

O posicionamento das vigotas pré-moldadas deverão ser executadas conforme a 

planta de forma do projeto estrutural. 
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Para a definição do valor para a execução do item, deverá conter na composição de 

custos as vigotas pré-moldadas, enchimento em EPS, armaduras de capa, complementar e 

negativa, concreto de 25 MPa com lançamento, adensamento e cura. 

A medição será realizada em m2 de laje concretada. 

2.3.3.3 – 50037 - DESFORMA 

Corresponde a retirada dos escoramentos das lajes pré-moldadas volterranas e 

treliçadas seguindo todas as recomendações de segurança. 

A medição será realizada em m2. 

 

3 VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 

 

3.1 – 60046 - ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO TIJOLO DE BARRO 14X19X9 

Execução de alvenaria de tijolo cerâmico vazado de 9 cm x 19 cm x 14 cm, assentes 

com argamassa de cimento e areia no traço em volume 1:6, com juntas de esp-max=10,0 

mm. 

Na execução das alvenarias deve-se obter uniformidade nas juntas, aprumação 

absoluta e nivelamento das fiadas, buscando a concordância com as alvenarias das áreas 

adjacentes, de modo a se evitar desalinhos das superfícies. 

A medição será efetuada em metro quadrado (m²). 

 

4 COBERTURA 

4.1 – 70052 - ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA 

As peças serradas são aquelas que resultam diretamente do desdobro de toras, 

constituída de peças cortadas longitudinalmente por meio de serra, independentemente de 

suas dimensões, de seção retangular ou quadrada. 



 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

ESCOLA 04 SALAS DE AULA EM PAQUETÁ 
NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURÚ/PA 

    

 

 

Autor: 

Eng José dos Remédios Sepeda Pereira 

Crea 15.284 D Pa 

20 

As peças de madeira utilizadas em estruturas deverão satisfazer os requisitos do 

item 49 da Norma NBR 7190.  

Os elementos de ligação, como pregos, pinos metálicos ou de madeira, parafusos 

com porcas e arruelas, conectores, tarugos ou chavetas e colas deverão obedecer às 

exigências das Normas Brasileiras. Todos os elementos metálicos deverão receber uma 

pintura de proteção, no mínimo com duas demãos, com tinta antiferruginosa. A pintura 

somente será dispensada no caso de materiais já tratados contra a oxidação. 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária à execução dos serviços, incluindo 

carga, transporte, descarga, montagem, içamento e colocação final, bem como peças 

complementares, andaimes, e demais serviços complementares.  

A medição será efetuada pelo volume da estrutura, conforme o projeto, em m2. 

 

4.2 – 70051 - ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. APARELHADA 

Consiste em peças com tratamento especial para deixa-la mais lisa e retirar as 

imperfeições da própria madeira. 

As peças de madeira utilizadas em estruturas deverão satisfazer os requisitos do 

item 49 da Norma NBR 7190.  

Os elementos de ligação, como pregos, pinos metálicos ou de madeira, parafusos 

com porcas e arruelas, conectores, tarugos ou chavetas e colas deverão obedecer às 

exigências das Normas Brasileiras. Todos os elementos metálicos deverão receber uma 

pintura de proteção, no mínimo com duas demãos, com tinta antiferruginosa. A pintura 

somente será dispensada no caso de materiais já tratados contra a oxidação. 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária à execução dos serviços, incluindo 

carga, transporte, descarga, montagem, içamento e colocação final, bem como peças 

complementares, andaimes, e demais serviços complementares.  
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A medição será efetuada pelo volume da estrutura, conforme o projeto, em m2. 

 

4.3 – 70058 – COBERTURA TELHA PLAN 

As telhas de barro serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidas, textura 

homogênea, compactas, de coloração uniforme, isentas de rachaduras, ninhos ou qualquer 

material estranho. Deverão apresentar as bordas, saliências e os encaixes íntegros e 

regulares. 

O armazenamento e o transporte das telhas serão realizados de modo a evitar 

quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condições prejudiciais. As telhas 

serão estocadas em fileiras, apoiadas umas às outras, em local protegido, de modo a evitar 

quaisquer danos e condições prejudiciais. 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas e mão-de-obra necessária à colocação das telhas, incluindo 

acessórios de fixação, fixação na estrutura do telhado, andaimes, limpeza e demais serviços 

auxiliares para a perfeita instalação. 

A medição será efetuada pela área de projeção da cobertura no plano horizontal, 

conforme projeto, em m². 

4.4 – 70287 – CUMEEIRA DE BARRO 

Para o acabamento da cobertura será instalado cumeeira de barro encaliçado com 

argamassa de cimento e areia 1:4. 

A medição será realizada em metro de cumeeira instalada. 

 

4.5 – 70241 – ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERAMICA (BEIRAL, CUMIEIRA E 

RINCÃO) 

No acabamento das extremidades da cobertura com o preenchimento dos vãos para 

fixa os elementos da cobertura com argamassa de cimento e areia 1:4. 
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A medição será realizada em metro. 

 

5 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC E ACESSÓRIOS 

 

5.1 – 180837 – RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO  5.000 L 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, equipamentos e 

insumos como flange de aço, Reservatório em fibra de vidro, fita de vedação e viga de 

madeira. 

A medição será realizada por unidade de Reservatório. 

5.2 – 180429 – JOELHO/COTOVELO 90º  PVC - JS - 40MM-LH 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, equipamentos e 

insumos como Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH, adesivo, e solução limpadora. 

A medição será realizada por unidade. 

5.3 – 180427 – JOELHO/COTOVELO 90º  PVC - JS - 25MM-LH 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, equipamentos e 

insumos como Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH, adesivo, e solução limpadora. 

A medição será realizada por unidade. 

5.4 – 180428 – JOELHO/COTOVELO 90º  PVC - JS - 32MM-L 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, equipamentos e 

insumos como Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 32mm-L, adesivo, e solução limpadora. 

A medição será realizada por unidade. 
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5.5 – 180221 – JOELHO/COTOVELO 90º PVC SRM - 20MM X 1/2" (LH) 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, equipamentos e 

insumos como Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH), adesivo, e solução 

limpadora. 

A medição será realizada por unidade. 

5.6 – 180220 – JOELHO/COTOVELO 90º PVC SRM - 25MM X 1/2" (LH) 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, equipamentos e 

insumos como Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH), adesivo, e solução 

limpadora. 

A medição será realizada por unidade. 

5.7 – 180441 – REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA -   3/4" 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, equipamentos e 

insumos como Registro de gaveta c/ canopla 3/4" e fita de vedação. 

A medição será realizada por unidade. 

5.8 – 180446 – REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA -  3/4" 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, equipamentos e 

insumos como Registro de pressão c/ canopla 3/4" e fita de vedação. 

A medição será realizada por unidade. 

5.9 – 180434 – TÊ EM PVC - JS - 25MM-LH 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, equipamentos e 

insumos como Tê em PVC - JS - 25mm-LH, adesivo, e solução limpadora. 

A medição será realizada por unidade. 
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5.10 – 180435 – TÊ EM PVC - JS - 32MM-LH 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, equipamentos e 

insumos como Tê em PVC - JS - 32mm-LH, adesivo, e solução limpadora. 

A medição será realizada por unidade. 

5.11 – 180436 – TÊ EM PVC - JS - 40MM-LH 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, equipamentos e 

insumos como Tê em PVC - JS - 40mm-LH, adesivo, e solução limpadora. 

A medição será realizada por unidade. 

5.12 – 181169 – TÊ EM PVC - SRM - 20MM X 1/2" (LH) 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, equipamentos e 

insumos como Tê em PVC - JS - 20mm-LH, adesivo, e solução limpadora. 

A medição será realizada por unidade. 

5.13 – 180107 – TUBO EM PVC - JS - 25MM (C/ RASGO NA ALVENARIA)-LH 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, equipamentos e 

insumos como Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH, adesivo, e solução 

limpadora. 

A medição será realizada por metro de tubo instalado. 

5.14 – 180106 – TUBO EM PVC - JS - 32MM (C/ RASGO NA ALVENARIA)-LH 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, equipamentos e 

insumos como Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH, adesivo, e solução 

limpadora. 

A medição será realizada por metro de tubo instalado. 
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5.15 – 180422 – TUBO EM PVC - JS - 40MM (C/ RASGO NA ALVENARIA)-LH 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, equipamentos e 

insumos como Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH, adesivo, e solução 

limpadora. 

A medição será realizada por metro de tubo instalado. 

6 REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES DE PVC E ACESSÓRIOS 

 

6.1 – 180093 – CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM 

Este serviço deverá compreender os custos com mão de obra, ferramentas e 

insumos como Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm. 

A medição será realizada por unidade. 

6.2 – 180413 – CAIXA EM ALVENARIA DE  40X40X50CM C/ TPO. CONCRETO 

Execução de caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto armado, 

conforme planilha orçamentária e projeto de instalações hidrossanitárias. 

A medição será efetuada em unidade (un). 

6.3 – 180352 – CAIXA EM ALVENARIA DE  60X60X80CM C/ TPO. CONCRETO 

Execução de caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto armado, 

conforme planilha orçamentária e projeto de instalações hidrossanitárias. 

A medição será efetuada em unidade (un). 

 

6.4 – 180549 – FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=100 PESSOAS 

Compreende o fornecimento e a instalação de fossa séptica e de seus dispositivos 

acessórios. Será adotada, nesta especificação, a mesma terminologia utilizada na Norma 

NB-41 da ABNT.  
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A fossa deverá ser construída de maneira que seus efluentes atendam às seguintes 

condições:  

a) Não prejudiquem as condições próprias à vida nas águas receptoras.  

b) Não prejudiquem as condições de balneabilidade de praias e outros locais de 

recreio e esporte.  

c) Não propiciem a poluição de águas subterrâneas.  

d) Não propiciem a poluição de águas localizadas ou que atravessem núcleos de 

população ou daquelas utilizadas na dessedentação de rebanhos e na horticultura.  

e) Não provoquem odores desagradáveis, presença de insetos e outros 

inconvenientes.  

f) Não poluam o solo, de maneira a afetar direta ou indiretamente pessoas e animais.  

Deverá ser colocada uma chaminé de ventilação em tubo PVC DN 50. A localização 

das fossas sépticas e dos elementos destinados à disposição dos efluentes deverão atender 

à s seguintes condições:  

a) apresentarem facilidade de acesso, face à necessidade de remoção periódica do 

lodo digerido.  

b) não comprometerem os mananciais e a estabilidade das edificações e terrenos 

próximos. 

A medição será efetuada em unidade (un). 

6.5 – 180417 – FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM. D=1.4M P=1.8M 

Execução de filtro em concreto armado fck 20 MPa com elemento filtrante em seixo 

lavado conforme planilha orçamentaria. 

A medição será efetuada em unidade (un). 
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6.6 – 180541 – SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP=100 

PESSOAS 

Execução de sumidouro em alvenaria em tijolo furado com tampa em concreto 

armado e fundação corrida com pedra argamassada conforme planilha orçamentaria. 

A medição será efetuada em unidade (un). 

6.7 – 180471 – JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS -  40MM-LS 

6.8 – 180472 – JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS -  50MM-LS 

6.9 – 180474 – JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS -  100MM-LS 

Fornecimento e instalação de joelho, em PVC rígido, para esgotos primários e 

secundários, em sistema de ponta e bolsa conforme planilha orçamentária e projetos de 

instalações hidrossanitárias. 

A medição será efetuada em unidade (un). 

6.10 – 180248 – JUNÇÃO SIMPLES PVC JS -  40 X 40MM - LS 

6.11 – 180247 – JUNÇÃO SIMPLES PVC JS -  50 X 50MM - LS 

6.12 – 180245 – JUNÇÃO SIMPLES PVC JS -  100 X 100MM - LS 

Fornecimento e instalação de conexões, junção simples, em PVC rígido, para 

esgotos primários e secundários, em sistema de ponta e bolsa, conforme planilha 

orçamentária e projetos de instalações hidrossanitárias. 

A medição será efetuada em unidade (un). 

6.13 – 180436 – TÊ EM PVC - JS - 40MM-LH 

6.14 – 180437 – TÊ EM PVC - JS - 50MM-LH 

Fornecimento e instalação de conexões, tê sanitário, em PVC rígido, para esgotos 

primários e secundários, em sistema de ponta e bolsa, conforme planilha orçamentária e 

projetos de instalações hidrossanitárias. 
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A medição será efetuada em unidade (un). 

6.15 – 180105 – TUBO EM PVC -  40MM (LS) 

6.16 – 180104 – TUBO EM PVC -  50MM (LS) 

6.17 – 180102 – TUBO EM PVC -  100MM (LS) 

Fornecimento e instalação de tubos e conexões de PVC rígido, em varas de 6 

metros, para esgotos primários, na cor branca, em sistemas de junta ponta-bolsa para anel 

de borracha, ou soldável, conforme planilha orçamentária e Projetos de Instalações 

Hidrossanitárias. 

A medição será efetuada em metros linear (m). 

 

 

 

7 INSTALAÇÃOES ELÉTRICAS 

7.1 – 171163 – HASTE DE AÇO COBREADA 3/4"X3M C/ CONECTOR 

Fornecimento e instalação de haste de terra tipo aço cobreado com alta camada de 

cobre, com dimensões de 3/4”x300 mm de acordo com a  ABNT NBR 13571, a ser utilizada 

na montagem do sistema de aterramento, conforme detalhes e localização constantes no 

projeto de SPDA. 

A medição será efetuada por unidade (un). 

7.2 – 170746 – CABO DE COBRE  10MM2 - 1 KV 

7.3 – 170746 – CABO DE COBRE  35MM2 - 1 KV 

7.4 – 170746 – CABO DE COBRE  40MM2 - 1 KV 
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Fornecimento e instalação de sistema de aterramento em cabo de cobre 

encordoado, formada por 7 fios de diâmetro de 3,0 mm de acordo com a ABNT NBR 6524, 

conforme detalhes e localização constantes no projeto de SPDA  

Nota: Não serão aceitos cabos não normatizados. 

A medição será efetuada por unidade (m). 

 

7.5 – 170418 – CABO DE COBRE   2,5MM2 - 750 V 

7.6 – 170317 – CABO DE COBRE   4MM2 - 750 V 

Fornecimento e instalação de sistema de aterramento em cabo de cobre 

encordoado, formada por 7 fios de diâmetro de 3,0 mm de acordo com a ABNT NBR 6524, 

conforme detalhes e localização constantes no projeto de SPDA  

Nota: Não serão aceitos cabos não normatizados. 

A medição será efetuada por unidade (m). 

7.7 – 180680 – CAIXA EM ALVENARIA DE  40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO 

Execução de caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto armado, 

conforme planilha orçamentária e projeto de instalações elétricas. 

A medição será efetuada em unidade (un). 

7.8 – 171417 – CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL 

Fornecimento e instalação de caixa de passagem octogonal 3”x3” de embutir, em 

PVC rígido, para instalação em conjunto com as luminárias. 

A medição será efetuada por unidade (un). 

7.9 – 171416 – CAIXA PLÁSTICA 4"X4" 

Fornecimento e instalação de caixa 4x4” de embutir, em PVC, com classificação IP 

40, com entrada para eletroduto rígido ou flexível, para as instalações elétricas de tomadas, 
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interruptores e luminárias nas paredes, com furos nas dimensões adequadas aos 

eletrodutos utilizados no projeto. 

A medição será efetuada por unidade (un). 

7.10 – 171023 – CURVA  90º P/ ELET. PVC 1/2" (IE) 

7.11 – 171024 – CURVA  90º P/ ELET. PVC 3/4" (IE) 

7.12 – 171025 – CURVA  90º P/ ELET. PVC 1" (IE) 

7.13 – 171266 – CURVA  90º P/ ELET. PVC 11/2" (IE) 

7.14 – 171268 – CURVA  90º P/ ELET. PVC 2" (IE) 

Fornecimento e instalação de Curva  90º p/ elet. PVC, para conexão dos dos 

eletrodutos da instalação elétrica. 

A medição será efetuada por unidade (un). 

7.15 – 170326 – DISJUNTOR 1P - 10 A 30A - PADRÃO DIN 

7.16 – 170362 – DISJUNTOR 2P - 15 A 50A - PADRÃO DIN 

Fornecimento e instalação de disjuntores padrão DIN, para os quadros de 

distribuição, com o número de polos e as correntes nominais indicadas em projeto (quadros 

de cargas), secos, 600 V, de comando manual, proteção termomagnética fixa ou ajustável, 

disparador magnético bobinado, com câmara de extinção de arco de, no mínimo, 8 lâminas 

deionizantes, em caixa moldada de poliamida altamente resistente, com capacidade de 

ruptura de no mínimo 15 kA em 240 V, para os disjuntores gerais, e de no mínimo 5 kA em 

240 V, para os disjuntores dos circuitos terminais. 

A medição será efetuada por unidade (un). 
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7.17 – 170075 – ELETRODUTO PVC DE 1/2" 

7.18 – 170076 – ELETRODUTO PVC DE 3/4" 

7.19 – 170078 – ELETRODUTO PVC DE 1" 

7.20 – 170631 – ELETRODUTO PVC DE 11/2" 

Fornecimento e instalação de eletrodutos em PVC rígido roscável, antichama, nos 

diâmetros indicados em projeto, conforme NBR 6150, com rosca paralela BSP, conforme 

norma NBR 8133, incluindo luvas de emenda, buchas, curvas e acessórios de fixação, 

devendo ser da mesma linha do eletroduto, evitando incompatibilidades, conforme a norma 

NBR 6150 da ABNT. 

A medição será efetuada por metros (m). 

7.21 – 170332 – INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇAO) 

7.22 – 170334 – INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇAO) 

Em hipótese alguma será tolerada a utilização de produtos de baixa qualidade e que 

possam comprometer o aspecto funcional e estético, bem como sua finalidade. 

Os interruptores deverão ser compatíveis com as tampas e caixas, de tal modo que o 

encaixe seja tão perfeito que não haja espaço entre o interruptor e a tampa. De modo algum 

será admitido improviso para a montagem do conjunto interruptor-tampa-caixa. 

Os interruptores, plugues e tomadas deverão ter a certificação de conformidade do 

INMETRO. 

Fornecimento e instalação de interruptor completo, com módulos de interruptor 

simples ou paralelo (uma, duas ou três teclas), acionamento por alavanca, na cor branca, 

10A/250V, e com espelho para caixas 4x2”, com uma função retangular, incluindo todos os 

acessórios necessários para fixação, seguindo a mesma linha do módulo. 

A medição será efetuada por unidade (un). 
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7.23 – 73953 – LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 

1X20W E STARTER  FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO 

7.24 – 170237 – LUMINARIA C/ 02 LAMP.FLUOR.32W-TUBULAR (S/FIAÇAO) 

 

Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, para interiores, corpo em chapa 

de aço tratada e pintada, refletor em filme de alta reflexão, aletas plásticas transparentes, 

soquete G-13, completa com uma ou duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W e com 

reator eletrônico de alto fator de potência para uma ou duas lâmpadas fluorescentes 

tubulares de 32 W. 

A medição será efetuada por unidade (un). 

7.25 – 170386 – CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 32 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) 

Fornecimento e instalação de centro de distribuição em chapa de aço, de embutir, 

com o nº de módulos e corrente nominal descritos na lista de serviços, com tampa espelho 

para proteção das partes energizadas, grau de proteção IP 40, com pintura eletrostática em 

epóxi, para disjuntor geral, módulos de DPS e disjuntores do tipo DIN, com o número de 

pólos e as correntes nominais indicadas em projeto (quadros de cargas), com barramentos 

bifásico de cobre eletrolítico, mais barramentos de terra e neutro, completo com todos os 

acessórios necessários para montagem, composto de caixa, miolo, tampa e porta. 

Notas: 

Os quadros deverão ser compostos de caixa, miolo, tampa e porta para montagem, 

conforme projeto. 

O arranjo da caixa, miolo, tampa e porta, deverá ser tal que, aberta a porta, sejam 

visíveis apenas os grupos de disjuntores, semi-faceados com o espelho. 

Nenhuma parte viva ficará exposta. 

A fixação dos disjuntores se fará por régua de encaixe. 

Deverão ser construídos em chapa de aço lisa n.º 14 BWG, ter portas com 

dobradiças e fechaduras. 
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Seus barramentos (três fases, neutro e terra) deverão ser em barras rígidas de cobre 

eletrolítico, adequadamente dimensionadas. 

As barras de neutro e terra deverão ter tantos terminais quantos sejam os números 

de circuitos do quadro, incluindo as reservas indicadas e mais um para aterramento do 

conjunto. 

Deverá possuir porta com trincos de abertura rápida. 

Deverá possuir abertura ampliada na parte superior/inferior que permita a instalação 

de disjuntor geral trifásico tipo caixa moldada e quatro módulos de DPS. 

As carcaças dos quadros deverão ser conectadas ao sistema de aterramento. 

Os centros deverão possuir espaço reserva, conforme especificado na NBR 5410. 

A medição será efetuada por unidade (un). 

 

7.26 – 170073 – QUADRO DE MEDIÇAO BIFASICO (C/ DISJUNTOR) 

Fornecimento e instalação de quadro de medição bifásico padrão celpa com 

disjuntores, eletroduto em ferro galvanizado, conexões e cabo de cobre. 

A medição será efetuada por unidade (un). 

7.27 – 170339 – TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇAO) 

7.28 – 171523 – TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇAO) 

Fornecimento e instalação de tomada completa, com um módulo de tomada 

hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A e 20A, e com espelho para caixas 4x2”, completo, com 

todos os acessórios necessários para sua fixação dos módulos, com uma função retangular, 

seguindo a mesma linha dos módulos. 

A medição será efetuada por unidade (un). 
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7.29 – 250732 – VENTILADOR DE TETO. 

Fornecimento e instalação de ventilador de teto com diâmetro de 100cm, três 

velocidades 127V. 

A medição será efetuada por unidade (un). 

7.30 – 74246 – REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR 

METALICO 400 W  RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Fornecimento e instalação de refletor com lâmpada de vapor metálico 400W. 

A medição será efetuada por unidade (un). 

8 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

8.1 – 110143 – CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

Após a execução das alvenarias, será executado chapisco nas duas faces de todas 

as paredes. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no 

traço volumétrico 1:3 e deverão ter espessura máxima de 5 mm. 

A medição será efetuada por metros quadrados (m²). 

8.2 – 110762 – EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. 

Deverá ser executado emboço em todos os trechos chapiscados que receberão 

revestimento cerâmico, devendo ser iniciado depois de embutidas todas as canalizações 

projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de alvenaria 

e chapisco. O emboço será comprimido fortemente contra as superfícies, devendo 

apresentar aspecto áspero. A espessura não deverá exceder a 2 cm e deverá ser adotado o 

seguinte tipo de argamassa para emboço: 1:6 (cimento, areia, aditivo plastificante). 

A medição será efetuada em metro quadrado (m²). 
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8.3 – 110763 – REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST 

Deverá se executado reboco com aditivo impermeabilizante em todos os novos 

trechos de alvenarias e peças estruturais chapiscados, nos fechamentos dos vãos das 

caixas de condicionadores de ar. Os rebocos deverão ser iniciados após 48 horas do 

lançamento do chapisco, com a superfície limpa com vassoura e suficientemente molhada 

com broxa. A argamassa a ser utilizada no reboco será de cimento e areia no traço 

volumétrico 1:6. O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida 

com feltro, camurça ou borracha macia e deve-se ter o cuidado de evitar desníveis. 

A medição será efetuada por metros quadrados (m²). 

8.4 – 87269 – REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO 

A Contratada deverá incluir no custo unitário dos revestimentos cerâmicos as 

argamassas necessárias para assentamento e rejunte das peças. 

Não serão aceitas peças que apresentem defeitos de superfície, trincas, tonalidade, 

discrepâncias de bitolas ou empeno. As paredes, devidamente emboçadas, serão 

suficientemente molhadas, no momento do assentamento das cerâmicas.  

Deverá ser removido o excesso de argamassa, antes da sua secagem. Todas as 

sobras de material serão limpas, na medida em que os serviços sejam executados. Ao final 

dos trabalhos, os planos de pastilhas serão limpos com auxílio de panos secos. 

A medição será efetuada por metros quadrados (m²). 

9 PISOS 

9.1 – 130110 – CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 

Será executado contrapiso e regularização da base com espessura de 2,5 cm na 

execução de todos os pisos cerâmicos, constituindo uma camada de regularização. O traço 

a ser adotado para a camada niveladora deverá ser de cimento e areia fina e lavada sendo 

na proporção de 1:4. A camada niveladora deverá ter espessura mínima de 2,5 cm. 

A medição será efetuada por metros quadrados (m²). 
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9.2 – 130119 – LAJOTA CERAMICA - PEI IV -  (PADRÃO MÉDIO) 

A Contratada deverá incluir no custo unitário do piso cerâmico as argamassas 

necessárias para assentamento e rejunte das peças. 

Assentamento com argamassa pré-fabricada de cimento colante AC II, conforme 

especificação técnica do fabricante, com juntas contínuas e espessura máxima de 2 mm, 

com tonalidade semelhante à do piso.  

Não serão aceitas peças que apresentem defeitos de superfície, trincas, tonalidade, 

discrepâncias de bitolas ou empeno.  

Deverá ser removido o excesso de argamassa, antes da sua secagem. Todas as 

sobras de material serão limpas, na medida em que os serviços sejam executados. Ao final 

dos trabalhos, os planos de pastilhas serão limpos com auxílio de panos secos. 

A medição será efetuada por metros quadrados (m²). 

9.3 – 130233 – CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLASTICA 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução do piso, 

incluindo preparo e aplicação de argamassa, juntas, desempeno, arremates, acabamento e 

limpeza. 

A medição será efetuada pela área de piso, conforme as dimensões indicadas no 

projeto, em m², sendo descontadas as áreas de vazios ou interferências que excederem a 

0,50m². 

9.4 – 120734 – SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à sua colocação, 

conforme especificações, incluindo arremates,  limpeza e demais serviços complementares. 

A medição será efetuada por m, conforme projeto. 
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9.5 – 88649 – RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à sua colocação, 

conforme especificações, incluindo arremates,  limpeza e demais serviços complementares. 

A medição será efetuada por m, conforme projeto. 

10 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

10.1 – 100679 – KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO  POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

10.2 – 100684 – KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO  POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

10.3 – 90063 – PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR (BLOCO 

ADMINISTRATIVO) 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, 

incluindo fixação, ajustes, arremates, ferragens, andaimes e demais serviços auxiliares. 

A medição efetuada por unidade colocada, conforme as dimensões indicadas no 

projeto. 
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11 ESQUADRIAS METÁLICAS 

11.1 – 90071 – GRADE DE FERRO 1/2" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA) 

11.2 – 90070 – PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-

CORROSIVA) 

11.3 – 90068 – PORTÃO DE FERRO 1/2" C/ FERRAGENS (INCL. PINT. ANTI-

CORROSIVA) 

11.4 – 90023 – PORTÃO TUBO/TELA ARAME GALV.C/FERRAGENS(INCL.PINT.ANTI-

CORROSIVA) 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, 

incluindo fixação, ajustes, arremates, ferragens, andaimes, pintura e argamassa traço 1:6 

para a instalação. 

A medição efetuada por m2 conforme as dimensões indicadas no projeto. 

. 

11.5 – 91517 – ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM 

11.6 – 91511 – ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, 

incluindo fixação, ajustes, arremates, ferragens, andaimes, vidro temperado incolor de 6mm. 

A medição efetuada por m2 conforme as dimensões indicadas no projeto. 

12 ACESSÓRIOS PARA ACABAMENTOS 

12.1 – 60812 – DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO - INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO 

Serão utilizadas placas pré-moldadas nas dimensões indicadas no projeto. As placas 

deverão ser uniformes, com faces planas e lisas, arestas vivas e dimensões de 
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conformidade com o projeto. As placas com lascas, quebras, ondulações e outros defeitos 

deverão ser rejeitadas. 

O armazenamento e o transporte das placas de granito serão realizados de modo a 

evitar quebras, trincas e outras condições prejudiciais. 

Antes do início da execução dos serviços, a contratada deverá apresentar as 

amostras para aprovação da Fiscalização. As placas serão providas de furos ou pinos para 

a montagem dos painéis e fixação das ferragens. A montagem e fixação dos painéis serão 

executadas de conformidade com os detalhes do projeto, com ferramentas adequadas, de 

modo a evitar danos nas placas. A montagem será realizada após a execução do piso e  

revestimentos, a fim de evitar choques de equipamentos ou materiais com as placas de 

granito. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o 

esquadro das divisórias, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente a 

uniformidade e a fixação dos painéis e arremates das divisórias. 

A medição efetuada por m2 conforme as dimensões indicadas no projeto. 

12.2 – 251520 – QUADRO MAGNÉTICO BRANCO C/ APOIO PARA APAGADOR E 

PINCÉIS E MOLDURA EM ALUMÍNIO 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, 

incluindo fixação, ajustes, arremates, ferragens e Quadro magnético branco c/ apoio para 

apagador e pincéis e moldura em alumínio. 

A medição efetuada por unidade colocada. 

12.3 – 86889 – BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 

0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, 
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incluindo fixação, ajustes, arremates, ferragens, andaimes, pintura e argamassa traço 1:6 

para a instalação. 

A medição efetuada por unidade colocada. 

13 FORRO 

13.1 – 14136 – FORRO EM LAMBRI DE PVC 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, 

incluindo fixação, ajustes, arremates, ferragens, andaimes, pintura e forro PVC régua 8 x 

200 x 6000 mm: branco ou colorido. 

A medição efetuada por m2 conforme as dimensões indicadas no projeto. 

13.2 – 140348 – BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC 

A madeira utilizada na execução do forro deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, 

carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, 

resistência e aspecto, de conformidade com as especificações de projeto. Serão recusadas 

todas as peças empenadas, torcidas, portadoras de quaisquer outras imperfeições ou 

confeccionadas com madeiras de tipos diferentes. 

As madeiras classificadas como madeira de lei serrada e beneficiada, deverão 

obedecer às Normas NBR 7203, NBR 7190 e NBR 6230. As placas serão armazenadas no 

sentido horizontal e empilhadas, em local coberto e bem ventilado, de modo a evitar o 

contato com substâncias nocivas, danos e outras condições prejudiciais . 

A estrutura de apoio para o forro será de madeira ou metálica, de conformidade com 

a indicação de projeto. Os forros de madeira serão executados em obediência aos detalhes 

de projeto e recomendações do fabricante. A  fixação das peças será realizada com pregos 

sem cabeça, repuxados, cobertos e retocados com cera ou massa  adequada. O arremate, 

no encontro com as paredes, será executado conforme indicação de projeto. 
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Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes 

gerais deste item. 

A medição efetuada por m2 conforme as dimensões indicadas no projeto. 

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

14.1 – 86888 – VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

Vaso sanitário sifonado em louça branca convencional, utilização de anel de vedação 

para vedação da peça, parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso.  

Será permitida a utilização de arruelas de material sintético: utilizado para fixação da 

peça e argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado para fixação da 

peça. 

A medição efetuada por unidade colocada. 

14.2 – 190529 – BEBEDOURO AÇO INOX C/4 TORNEIRAS E FILTRO (DET.5) 

Fornecimento e instalação de Bebedouro purificador Industrial com 4 Torneiras Inox 

200 litros com compressor, controle de temperatura, grande vazão de água, serpentina em 

aço inox, refrigeração por unidade condensadora e baixo consumo de energia. 

A medição efetuada por unidade colocada. 

14.3 – 190084 – PORTA-TOALHA EM LOUÇA - TUBULAR 

Fornecimento e instalação de Porta Toalha de Parede Branco com Bastão Plástico 

60,5x8,5cm A586. 

 A medição efetuada por unidade colocada. 

14.4 – 190088 – PORTA PAPEL DE LOUÇA 

Fornecimento e instalação de Papeleira com Rolete de Plástico de Louça Branco 

A.480.17. 
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 A medição efetuada por unidade colocada. 

14.5 – 88571 – SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, 

EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Fornecimento e instalação de saboneteira de sobrepor fixada na parede tipo concha 

em aço inox, incluindo arremates. 

 A medição efetuada por unidade colocada. 

14.6 – 88571 – ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO 

E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO  

Fornecimento e instalação de espelho com espessura de 4mm com moldura de 

alumínio e compensado de 6mm, incluindo arremates. 

 A medição efetuada por unidade colocada. 

14.7 – 86940 – LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ DIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, 

incluindo fixação, ajustes, arremates, ferragens para a instalação do lavatório de louça. 

A medição efetuada por unidade colocada. 

14.8 – 74234 – MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 

CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, 

incluindo fixação, ajustes, arremates, ferragens para a instalação do lavatório de louça. 

A medição efetuada por unidade colocada. 
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14.9 – 190376 – TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, 

incluindo fixação, ajustes, arremates, sifão, tanque inox, fita de vedação, válvula para tanque 

e torneira para tanque cromada. 

A medição efetuada por unidade colocada. 

14.10 – 190716 – BARRA EM AÇO INOX (PNE) 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, 

incluindo fixação, ajustes, arremates, argamassa de cimento e areia traço 1:4 para o 

assentamento da barra em aço inox. 

A medição efetuada por unidade colocada. 

15 PINTURA 

15.1 – 88485 – APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014  

 Aplicação de selador acrílico em todas as paredes rebocadas com uma demão 

conforme quantidade de projeto indicado em planilha. 

A medição efetuada por m2. 

15.2 – 150586 – EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRILICA. 

 Fornecimento e aplicação de massa corrida nas paredes internas dos ambientes.  

A medição será efetuada por metros quadrados (m²). 

15.3 – 74133 – EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS.  

Aplicação de massa óleo nas esquadrias de madeira antes da pintura esmalte. 

A medição será efetuada por metros quadrados (m²). 

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
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15.4 – 88489 – APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS  DEMÃOS. AF_06/2014 

Pintura com duas demãos de tinta acrílica nas paredes internas e externas conforme 

projeto arquitetônico. 

A medição será efetuada por metros quadrados (m²). 

15.5 – 74065 – PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 

SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO 

Pintura com duas demãos de tinta esmalte acetinado, nas esquadrias de madeira. 

A medição será efetuada por metros quadrados (m²). 

15.6 – 74245 – PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS  

Pintura com duas demãos de tinta acrílica no piso cimentado conforme projeto 

arquitetônico. 

A medição será efetuada por metros quadrados (m²). 

16 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

16.1 – 72554 – EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

Fornecimento e instalação de extintor de incêndio com Capacidade extintora: 

5B-C; Agente extintor: CO2; Pressão do teste do recipiente: 19.0 MPa; Pressão normal do 

carregamento: 12,4 MPa; Rendimento: (=/+95%); Tempo de descarga: (=/+ 8s); Alcance do 

jato: 5 a 7 m; Diâmetro do cilindro: 165,1 mm altura total: 625 mm; Peso total: +- 18,8 kg; 

Gás propelente: CO2; Faixa de operação: 0°C e + 45°C; Material da válvula: Latão; Material 

tubo sifão: Alumínio extrudado. 

A medição efetuada por unidade instalada. 

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
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16.2 – 72775 – EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE 

PAREDE CARGA  COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

 Fornecimento e instalação de extintor com carga d'água Fabricados de acordo com 

a norma ABNT NBR 15808 e 15809, os extintores tipo água são indicados para combater 

incêndios da classe A (combustíveis sólidos tipo: papel, madeira, tecidos, etc.). 

A água resfria os materiais tornando sua temperatura inferior ao ponto de ignição. A 

penetração e a camada de água formada na superfície do material dificultam a propagação 

do incêndio. Quando solicitados, estes equipamentos podem ser fornecidos com agente 

anticongelante, para operação abaixo de temperaturas de 4°C. 

A medição efetuada por unidade instalada. 

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

17.1 – 241317 – PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO/LETRAS BAIXO. RELEVO-

(60 X 40CM) 

Fornecimento e instalação de placa de inauguração em acrílico com espessura da 

chapa de 4mm, tamanho de 60x40cm, impressão digital com qualidade fotográfica com 

letras em baixo relevo, kit de fixação com acabamento cromado. 

A medição efetuada por unidade instalada. 

17.2 – 260188 – MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO-3 UN 

Fornecimento e instalação de mastro fo.go sobre base de concreto com os seguintes 

serviços: escavação manual, concreto com seixo fck 18 MPa incluindo preparo e 

lançamento, cimento liso com espessura de 2cm traço 1:3 para o acabamento da base, 

retirada de entulho e mastro fo go. 

A medição efetuada pelo conjunto de mastro instalado. 

17.3 – 241470 – GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 

Fornecimento e instalação de guarda-corpo em tubo de aço galvanizado com 

diâmetro de 1 ½” assentado na parte superior da mure em alvenaria completando a altura 

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjkkobq6PTnAhURGAwKHZS_Bz4YABAGGgJxYg&sig=AOD64_0B74CxneKaXOx1RLp5HRGP4j74yQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjfofvp6PTnAhVPJbkGHScND5UQwzwICg&adurl=
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de 1 metro previsto no projeto arquitetônico ( 50 cm de mureta em alvenaria mais 50 cm de 

guarda-corpo), chumbado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6. 

A medição será efetuada por metro de guarda-corpo instalado. 

 

17.4 – PRÓPRIO – COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) 

A Contratada deverá apresentar a FISCALIZAÇÃO atualização do projeto "como 

construído", de todos os projetos, destacando as eventuais modificações havidas durante a 

obra, em relação aos projetos originais constantes do Contrato, elaborado segundo as 

orientações contidas na NBR 14645, apresentado em duas vias de plotagem em papel 

sulfite, devidamente assinada pelo responsável técnico acompanhado da respectiva ART, 

bem como dos respectivos arquivos originais gravados em meio digital em DWG. 

A medição será efetuada por conjunto de plantas conforme a especificidade dos 

projetos (arquitetura, elétrico, esgoto, água fria e estrutura). 

17.5 – 270220 – LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

Deverá ser feito o desentulho periódico da obra, removendo-se restos de materiais, 

equipamentos e detritos, de modo a mantê-la sempre limpa e desimpedida. Ao final da obra 

deverá ser retirado todo entulho remanescente, deixando a edificação completamente limpa, 

livre de todos os resíduos da construção. Deverá ser feita uma limpeza geral, com lavagem 

de pisos cerâmicos, das louças sanitárias, de vidros, peitoris e esquadrias, além da remoção 

de salpicos de tinta e argamassa etc. 

A medição será efetuada por metros quadrados (m²). 

17.6 – PRÓPRIA – DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

 


