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OBJETO: REFORMA DE BANHEIROS E DEPÓSITO NO CRAS 

ENDEREÇO: RUA JOÃO CABRERA, S/N, CENTRO 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de completar 

os projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem 
empregados na construção. 

A execução dos serviços obedecerá às normas e métodos da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). 

O emprego de materiais similares aos que tenham marca e/ou fabricantes indicados 
nestas especificações, ficará na dependência de autorização por escrito do contratante. 
 

1.0 RETIRADAS (PEÇAS SANITÁRIAS E ESQUADRIAS) 

RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS 
1) Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un). 
2) O item remunera a mão de obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, 

mictórios, bidês, tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera 
também a limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável. 

 
RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS 
1) Será medido por área de forro retirado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada de 

forros em placas ou tiras apoiadas, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 
 
RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL 
1) Será medido pela área da esquadria retirada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada 

completa de esquadrias metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 
2.0 DEMOLIÇÕES (PISO, REVESTIMENTO, ALVENARIA) E ESCAVAÇÃO 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE 
1) Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, 

medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos 
cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação 
manual do entulho em lotes.  

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, 

INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 QUILÔMETRO E 
DESCARREGAMENTO 

1) Será medido por área real de pavimento ou piso demolido, medida no projeto, ou 
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos 
adequados para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de 
pavimento ou piso em concreto, inclusive sub-bases, ou lastros, com rompedor pneumático 
(martelete); a carga mecanizada; o transporte com caminhão, até 1,0 (um) quilômetro; o 
descarregamento; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes.  
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Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 

ATÉ 1,50 M 
1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada 

lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação 

manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade. 
 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, 

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

levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de 
elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e a 
acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 
15114. 

 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO 
1) Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, 

medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em 
massa em parede, ou teto, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em 
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 
REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL 

VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E 
METAL 

1) Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³). 
2) 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 a 
geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação 
municipal, abrangendo: 

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos 
provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas 
na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; 

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da 
mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na 
unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo; 

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o 
transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a 
caçamba; 

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais 
na caçamba; 

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao 
carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços 
prestados. 
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f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, 
deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente preenchido, 
contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu 
destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta 
destinação; 

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 
regulamentadores das atividades envolvidas. 

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 
10004/2004. 

 
3.0 HIDRÁULICA 

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 
SÉRIE NORMAL, DN = 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

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

comprimento total da tubulação executada. 
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos 

de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN = 40 mm, inclusive 
conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o 
diâmetro do tubo. Remunera também: 

a) Solução limpadora, pasta lubrificante e adesivo plástico para juntas soldáveis ou 
elástica, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e 
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou 
fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 
 
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN = 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, 

prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada. 
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos 

de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 50 
mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 
fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e 
eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e 
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou 
fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 
 
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN = 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, 

prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada. 
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos 

de PVC rígido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 75 
mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 
fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 
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a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e 
eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e 
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou 
fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 
 
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, 

prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada. 
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos 

de PVC rígido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 100 
mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 
fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e 
eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e 
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou 
fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 
 
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 25 MM (3/4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de 

água fria, considerar comprimento total de tubulação executada; 
b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e 

reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação 
correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada. 

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos 
de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN = 25 mm (3/4”), inclusive conexões, para 
sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma 
de fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e 
rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução 
limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e 
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou 
fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

 

4.0 PISO 

ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG 
1) Será medido pelo volume de aterro compactado (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para 

execução dos serviços de aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o 
apiloamento em camadas, de 20 cm, com maço de 30 kg e a disposição das sobras. 
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CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG 
CIMENTO / M³ 

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, 

cimento, areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor 
mínimo de 150 kg de cimento por m³ de concreto. 

 
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA 

EM LASTRO E / OU ENCHIMENTO 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para 

o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; 
remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário. 

 
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE 

ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA 

1) Será medido pela área revestida com placa cerâmica esmaltada, descontando-se 
toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou 
dobras (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira 
qualidade (classe A ou classe extra), indicada para áreas internas, com as seguintes 
características: 

a) Referência comercial: Itagres, Elizabeth, Incepa, Cerâmica Almeida ou equivalente; 
b) Absorção de água: 3 % < Abs < 6 %, grupo BIIa classificação Semigrês (média 

absorção, resistência mecânica média); 
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 4 (PEI-4); 
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de 

remoção de mancha); 
e) Resistência química: classe A (alta resistência química a produtos domésticos e de 

piscinas); 
f) Carga de ruptura > 1.000 N; 
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 
h) Resistente a gretagem; 
i) Resistente ao choque térmico; 
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); 
k) Antiderrapante: não 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a 

mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de 
assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento 
das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera 
os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.  

Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 
 
REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM 
1) Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer 

interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte 

de juntas, de cores diversas, para áreas internas e externas, e a mão de obra necessária para 
os serviços de preparo da argamassa de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas, 
acabamento final com a utilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico, ou de 
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madeira, e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. Norma técnica: 
NBR 9817. 

 
RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA ÁREA INTERNA, 

GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE INDUSTRIALIZADA 

1) Será medido por comprimento de rodapé assentado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de 

primeira qualidade (classe A ou classe extra), com altura de 7 cm, indicado para áreas internas, 
com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Itagres, Elizabeth, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente, 
cortada com ferramenta adequada; 

b) Absorção de água: 3% < Abs < 6%, grupo BIIa classificação Semigrês (média 
absorção, resistência mecânica média); 

c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 4 (PEI-4); 
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de 

remoção de mancha); 
e) Resistência química: classe A (alta resistência química a produtos domésticos e de 

piscinas); 
f) Carga de ruptura > 1.000 N; 
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 
h) Resistente a gretagem; 
i) Resistente ao choque térmico; 
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a 

mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de 
assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento 
das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera 
os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, 
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 

 
REJUNTAMENTO DE RODAPÉ EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, ALTURA ATÉ 10 CM, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM 
1) Será medido por comprimento de rodapé rejuntado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte 

de juntas, de cores diversas, para áreas internas e externas, e a mão de obra necessária para 
os serviços de preparo da argamassa de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas, 
acabamento final com a utilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico, ou de 
madeira, e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. Norma técnica: 
NBR 9817. 
 

5.0 ALVENARIA 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a 

execução de alvenaria de elevação, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 
x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. 

 
6.0 REVESTIMENTO (BANHEIROS E DEPÓSITO) 

CHAPISCO 
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1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 
2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária 
para a execução do chapisco. 

 
EMBOÇO COMUM 
1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 

2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão de obra 
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 

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

MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
1) Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica esmaltada, 

descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por 
espaletas ou dobras (m²). 

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica 
esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos 
internos/externos de paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes 
características: 

a) Referência comercial: Linhas Marinha e Piscina da Eliane ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIII classificação Porosos (alta absorção, 

resistência mecânica baixa); 
c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos 

domésticos e de piscinas); 
d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha 

removível com produto de limpeza forte); 
e) Resistente ao choque térmico; 
f) Antiderrapante: não 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, 

rejunte flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de 
limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante 
industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações 
dos fabricantes, e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Não remunera os 
serviços de regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 
13818 e NBR 14081-1. 

 
REBOCO 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 

2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra 
necessária para a execução do reboco. 

 

7.0 LOUÇAS E BANHEIRO PNE 

BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA 
CAPACIDADE DE 6 LITROS 

1) Será medido por unidade de bacia instalada (un). 
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2) O item remunera o fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, linha 
tradicional, com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida, ou em 
cadeira de rodas, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de 
descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência comercial linha Vogue 
Conforto P-510 fabricação Deca, ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em 
conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por 
descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia 
composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de 
água e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de 
expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para 
fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação e ligação às redes de água e esgoto. Norma técnica: NBR 9050. 

 
LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM 

MOBILIDADE REDUZIDA 
1) Será medido por unidade de lavatório instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório de louça para canto, 

sem coluna para pessoa com mobilidade reduzida; referência comercial L 76 coleção Master 
fabricação Deca ou equivalente; sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com 
canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha para 
fixação do lavatório; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de 
esgoto. 

 
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM 

TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM 
1) Será medido por unidade instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com 

mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", 
com espessura de 3/32", comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em 
qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço 
inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão de 
obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 
9050. 

 
BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 

REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI 
1) Será medido por unidade instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de barra de proteção para lavatório, tipo "U" de 53 

x 51 cm ou 54 x 40 cm, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio com 
diâmetro de 32 mm, com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; 
flanges em chapa de alumínio nas extremidades para fixação, acabamento em pintura a pó 
epóxi, de acordo com a norma NBR 11003; acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação completa da barra atendendo às exigências da norma NBR 9050. 

 
TORNEIRA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA 
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira com volante tipo alavanca 

modelo de parede ou de mesa, de uso geral, para pessoas com mobilidade reduzida ou em 
cadeira de rodas, conforme a norma NBR 9050. Remunera também materiais acessórios e 
mão de obra necessários para a instalação e ligação à rede de água. 
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RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS 
1) Será medido por unidade recolocada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra e materiais de consumo como 

massa e vedantes necessários para a instalação e ligação às redes de água e esgoto de 
aparelhos sanitários em geral inclusive os seus respectivos acessórios (bacia, lavatório, bidê, 
mictório, tanque, etc.); não remunera o fornecimento dos aparelhos sanitários e dos acessórios. 

 
PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA 
1) Será medido por área de porta instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de porta de abrir, sob medida, constituída por uma 

ou duas folhas, confeccionadas em perfis de chapa dobrada de ferro nº 14 MSG, com 
subdivisões para instalação de vidro; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; conjunto 
completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, 
compatíveis com as dimensões da porta; cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação. Não remunera arremates de acabamento, fornecimento e 
instalação de vidro. 

 
VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM 
1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de 

vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de vidro fantasia incolor de 3/4 mm, em vários 

desenhos (ártico, martelado, astral, colmeia, mini-boreal, etc.); remunera também materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do vidro. 

 

8.0 GRELHA NO PORTÃO DE ENTRADA 

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PRETO, BRANCO E CINZA 20 X 20 CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA 

1) Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer 
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico de 20 x 20 cm, com 
espessura média de 1,8 cm, nas cores: branco, cinza e preto, referência ladrilho hidráulico 
fabricação da Fulget, ou equivalente; argamassa colante industrializada classe AC-II, e a mão 
de obra necessária para os serviços: preparo da argamassa colante industrializada; aplicação 
da argamassa; assentamento de ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, 
sobre superfície regularizada, conforme exigências das normas e recomendações dos 
fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e rejuntamento do piso. 
Normas técnicas: NBR 9457 e NBR 14081-1. 

 
REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (20 X 20 X 1,8 CM) COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM 
1) Será medido pela de área piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer 

interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte 

de juntas, em várias cores, para áreas internas, externas, pisos ou paredes, 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, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de 
madeira, e a limpeza das juntas, conforme exigências da norma NBR 9457, e recomendações 
dos fabricantes. 

 
GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS 
1) Será medido por área de grelha de ferro instalada (m²). 
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2) O item remunera o fornecimento de grelha com requadro, em barras chatas de 
ferro fundido com peso mínimo de 20 kg / m², acessórios e a mão de obra necessária para o 
grapeamento do requadro e colocação da grelha, em pisos e áreas com tráfego leve. 

 
9.0 PINTURA 

TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando 

vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 
2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas 
(m²). 

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à 
base de emulsão acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em 
água, conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, 
chuva e maresia; referência comercial Coralmur fabricação Coral ou equivalente. Remunera 
também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme 
recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), 
conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa. 

 
ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do 

conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma 
vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial; 

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos 
chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça 
multiplicada por 2,5 (dois e meio); 

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou 
persianas, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); 

d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área 
da face externa da tubulação: 

DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE: Até 2" 2,54 de 8" a 9" 1,69; 
De 2"a 3" 2,42 de 9"a 10" 1,57; De 3"a 4" 2,29 de 10"a 11" 1,45; De 4"a 5" 2,17 de 11"a 12" 
1,33; De 5"a 6" 2,05 de 12"a 13" 1,21; De 6"a 7" 1,93 de 13"a 14" 1,10; De 7"a 8" 1,81 acima 
de 14" 1,00 

e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 
0,50 m da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 

f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um 
metro linear de tubulação correspondente, acrescida. 

2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, 
ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin 
Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações 
do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e 
madeira à base de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e 
alvenaria, conforme especificações do fabricante. 

 
 
10.0 RECOLOCAÇÃO DE FORRO 

RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS 
1) Será medido por área de forro recolocado (m²) 
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2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a recolocação do 
forro. 
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