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OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS 
LOCALIZAÇÃO: AVENIDA DEPUTADO DÉCIO QUEIROZ TELLES 
COORDENADA GEOGRÁFICA: 21º39’47” S, 46º43’46” O 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA 
MUNICÍPIO: DIVINOLÂNDIA 
ESTADO: SÃO PAULO 
DATA: 05/11/2019 
ART Nº: 28027230191408280 

 
 
 
 

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 do contratante. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

Item 1.01– CÓDIGO 02.08.20 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA 
1) Será medido por área de placa executada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de 

obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos 
referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do 
cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado n° 16 ou n° 18. com 
tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em conpensado de madeira, 
espessura da 12mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e 
título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do 
Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de "Erisma 
uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrino), ou "Qualea spp" (conhecida como 
Cambará), de 3x3". Não remunera as placas dos fornecedores. 

 
2. DEMOLIÇÃO E RETIRADA 

 
Item 2.01– CÓDIGO 03.02.040 – 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. 
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Item 2.02– CÓDIGO 05.07.040 – REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA 
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL 

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

2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou 
alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, 
remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município 
onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências 
de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, 
abrangendo: 

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

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

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

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

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao 
carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços 
prestados. 

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, 
deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" (CTR) devidamente preenchido, 
contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu 
destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta 
destinação; 

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

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

 
 
3. ESCAVAÇÃO 

 
Item 3.01– CÓDIGO 06.01.020 – ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª 

CATEGORIA EM CAMPO ABERTO 
1) Será medido pelo volume real escavado (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação 

manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 
 
Item 3.02– CÓDIGO 11.18.040 – LASTRO DE PEDRA BRITADA 
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de 

obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
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Item 3.03– CÓDIGO 12.01.020 – BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 

DE 20 CM - COMPLETA 
1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo 

inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). 
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, 

armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 
cm. 

 
4. MURO E REPAROS 

 
Item 4.01– CÓDIGO 11.01.100 – CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência 

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

 
Item 4.02– CÓDIGO 11.16.060 – LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE 

CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para 

o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura. 
 
Item 4.03– CÓDIGO 10.01.040 – ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU 

B) FYK = 500 MPA 
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura 

(kg). 
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 

dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; 
estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 
Item 4.04– CÓDIGO 10.01.060 – ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU 

B) FYK = 600 MPA 
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura 

(kg). 
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, 

dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; 
estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 
Item 4.05– CÓDIGO 09.01.030 – FORMA EM MADEIRA COMUM PARA 

ESTRUTURA 
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 

descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a 

execução e instalação de formas para estrutura, em tábua de "Erisma uncinatum" (conhecido 
como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará) de 1" x 12" e 
pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea 
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spp" (conhecida como Cambará) de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, 
gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. 

 
Item 4.06– CÓDIGO 14.02.030 – 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. 

 
Item 4.07– CÓDIGO 17.02.020 – CHAPISCO 
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 

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

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

 
Item 4.08– CÓDIGO 17.02.120 – 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. 

 
Item 4.09– CÓDIGO 17.02.220 – 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. 

 
Item 4.10– CÓDIGO 16.02.270 – ESPIGÃO DE BARRO EMBOÇADO 
1) Será medido pelo comprimento executado (m). 
2) O item remunera o fornecimento das peças de espigão e peça inicio e/ou final de 

espigão, materiais acessórios e a mão de obra necessária para o assentamento e 
emboçamento das peças. 

 
5. IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA 

 
Item 5.01– CÓDIGO 32.16.050 – IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE 

DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA 
1) Será medido por área de superfície com impermeabilização executada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível para moldagem no 

local, à base de polímeros acrílicos, compreendendo: 
a) Membrana à base de polímeros acrílicos dispersos em meio aquoso, com as 

características técnicas: 
_ Coloração branca, resistente às intempéries, a ozona, aos raios ultravioletas e a 

névoa salina; não necessita proteção mecânica; referência comercial Denvercril Super da 
Dever Global, Vedapren Branco da Otto Baumgart, Igolflex Branco da Sika ou equivalente 
desde que atenda às exigências mínimas da norma NBR 13321 e às características técnicas 
acima descritas. 
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Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços, inclusive limpeza da superfície. Não remunera o fornecimento e 
instalação de reforço têxtil sintético, quando necessário. 

 
Item 5.02– CÓDIGO 33.10.020 – TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE 

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

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

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex 
standard, diluente em água; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução 
dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, 
conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme especificações do 
fabricante, sobre superfície revestida com massa internas ou externas; referência comercial 
Látex acrílico fosco Standard fabricação Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf 
Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação Shewin Willians, Eucatex acrílico extra 
Standard fabricação Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 

 
Item 5.03– CÓDIGO 33.01.280 – REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE 

LARGURA, NA MASSA 
1) Será medido pelo comprimento de trincas reparadas (m). 
2) O item remunera o fornecimento de: fundo preparador; referência comercial fundo 

preparador de paredes, fabricação Suvinil, ou equivalente; diluente; referência comercial 
Diluente 6870 fabricação Suvinil ou equivalente; impermeabilizante acrílico; referência 
comercial Suviflex fabricação Suvinil ou equivalente; emulsão acrílica para vedação de trincas; 
referência comercial Selatrinca fabricação Suvinil ou equivalente; fita autoadesiva em poliéster; 
referência comercial Fitafix ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária 
para a execução dos serviços: abertura da trinca formando um "V", com largura até 10 mm e 
profundidade de até 8 mm; lixamento e remoção do pó; aplicação de uma demão do fundo 
preparador com diluente, preparado na proporção 2:1 (duas partes de fundo preparador e uma 
parte de diluente); aplicação da emulsão acrílica vedante, em duas etapas, sendo a segunda 
24 horas após a primeira; uma demão de impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de água; 
colagem da fita autoadesiva; aplicação, sobre a fita adesiva, da segunda demão de 
impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de água, em superfícies que apresentam trincas 
rasas com até 5 mm de largura, na massa. 

 
Item 5.04– CÓDIGO 22.02.030 – FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, 

ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO 
1) Será medido por área desenvolvida de forro executado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro monolítico em gesso para 

uso interno "drywall", retos ou curvos, horizontais ou inclinados constituído por: Estrutura em 
perfis leves de aço galvanizado com zincagem tipo B (260 g / m²), compreendendo: perfis de 
aço com espessura de 0,50 mm, denominados canaletas longitudinais ou perfil tabica, 
espaçados a cada 60 cm, união em aço para a fixação dos perfis longitudinais, entre si; 
presilhas de regulagem em aço, para a fixação dos perfis nos pendurais de sustentação do 
forro, suspensão com regulagem em aço galvanizado para a fixação dos montantes, pendurais 
em arame galvanizado nº 10 (BWG), parafusos autoperfurantes e atarraxantes, galvanizados 
para a fixação das chapas e perfil / perfil, uma chapa, fixada na face externa da estrutura, 
industrializada a partir da gipsita natural e cartão duplex, tipo standard (ST), com espessura de 
12,5 mm, fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas, fita de papel, com 
reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando 
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houver; massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície 
a ser calafetada, e massa especial para a calafetação e colagem das chapas; referência 
comercial Forro FGE da Lafarge Gypsum, Placostil F530 da Placo ou equivalente. Remunera 
também todo o material acessório, equipamentos e a mão de obra necessária para a execução 
de forros, de acordo com as recomendações e especificações dos fabricantes, inclusive a 
execução de recortes para luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos 
decorrentes. Após o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverão apresentar a 
superfície lisa, monolítica e sem junta aparente, para receber acabamento final em pintura. Não 
remunera o fornecimento do acabamento final em pintura, nem sancas ou molduras especiais. 
Normas técnicas: NBR 14715-1 e 15758-2. 

 
Item 5.05– CÓDIGO 33.12.011 – ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM SUPERFÍCIE 

DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO 
1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 

(três). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de 

enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, 

considerada apenas uma vez. 
2) O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de 

madeira, o fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante 
ou fosco, conforme norma NBR 11702; referência comercial tinta esmalte referência 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 da tinta esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a 
primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante. 

 
Item 5.06– CÓDIGO 33.11.050 – 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, multiplicados pela área da face 
externa da tubulação; 

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. 
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6. PORTÕES E GRADES 
 

Item 6.01– CÓDIGO 24.02.060 – PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB 
MEDIDA 

1) Será medido por área de porta instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com 

uma ou duas folhas, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 (MSG), numa face, 
com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro 
nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 (MSG); 
jogo completo de ferragens, dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, 
compatíveis com as dimensões da porta. Remunera também fornecimento de cimento, areia, 
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da porta e do 
batente. Não remunera arremates de acabamento. 

 
Item 6.02– CÓDIGO 34.05.360 – GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 

X 15 CM, GALVANIZADO 
1) Será medido pela área de projeção, do conjunto instalado, no plano vertical (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de gradil tela alambrado soldada galvanizada, fio 

3 mm, malha 5 x 15 cm, perfil U enrijecido (60 x 45 x 20) mm, chapa 14, galvanizado a frio, com 
pintura esmalte sintético para alumínio; inclusive materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação completa e fixação do gradil. Não remunera os arremates de 
acabamento. 

 
Item 6.03– CÓDIGO 26.01.230 – 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. 

 
Item 6.04– CÓDIGO 24.02.040 – PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL, SOB MEDIDA 
1) Será medido pela área da porta instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de porta ou portão, sob medida, constituído por 

uma ou duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; batentes em 
perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em latão, com haste em aço temperado; fecho 
reforçado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em ferro galvanizado, 
compatíveis com as dimensões da porta e / ou portão; inclusive cimento, areia, materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da porta. Não remunera 
arremates de acabamento. 

 
Item 6.05– CÓDIGO 24.02.450 – GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS 
1) Será medido pela área da grade instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de grade de proteção, para caixilhos, constituída 

por: grade confeccionada com barras chatas de 1 1/4" x 3/16", dispostas horizontalmente, 
verticalmente e no requadro externo da peça, em aço SAE 1010 / 1020; grapas em chapa de 
aço, ou chumbador de expansão, tipo parabolt, para a fixação do conjunto; materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da grade, por meio de 
grapas, ou chumbadores nas paredes de blocos estruturais, ou de concreto, ou vigas, ou 
pilares, etc.; remunera também o fornecimento de solda nas porcas com os parafusos, após a 
fixação. Não remunera arremates de acabamento. 
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7. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 
 

Item 7.01– CÓDIGO 04.21.130 – REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 
1) Será medido por unidade retirada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a remoção de 

poste de concreto, inclusive a base de sustentação; remunera também a seleção e a guarda do 
material reaproveitável. 

 
Item 7.02– CÓDIGO 04.18.070 – REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE 

ENERGIA PADRÃO RESIDENCIAL COMPLETA 
1) Será medido por unidade retirada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a remoção de 

caixa de entrada de energia, padrão residencial completa; remunera também a seleção e a 
guarda das peças reaproveitáveis. 

 
Item 7.03– CÓDIGO 04.17.020 – REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU 

PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE 
1) Será medido por unidade retirada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a remoção 

completa de aparelho de iluminação ou projetor, fixo em teto, piso ou parede; remunera 
também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 
Item 7.04– CÓDIGO 04.18.360 – REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE 

DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 6,5 MM 
1) Será medido por comprimento de condutor retirado (m). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a remoção 

completa de condutor aparente, com de diâmetro externo superior a 6,5 mm; remunera 
também a seleção e a guarda do material reaproveitável. 

 
Item 7.05– CÓDIGO 68.01.640 – POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 

11,00 M 
1) Será medido por unidade de poste instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com seção circular, 

com carga nominal de 200 kg e comprimento de 11,00 m; cimento, areia, pedra britada, 
equipamentos e a mão de obra necessária para a instalação completa do poste. 

 
Item 7.06– CÓDIGO 41.11.703 – LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE 

DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W 
1) Será medido por unidade de luminária fornecida e instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de luminária led retangular em poste fixo, 

composta por led IRC>=70, temperatura de cor entre 5.000 e 6.000 K, fluxo luminoso de 
10.400 até 13.200 lm, facho luminoso aberto, vida útil >=50.000 h, potência entre 80 até 120 W, 
driver multitensão compatível com limites mínimo e máximo entre, 90 a 305 V, eficiência 
mínima 107 lm/W, corpo em alumínio com pintura, em várias cores, IP>=67. Não remunera o 
poste. Referência comercial FLED 120-SS06 fabricação Fortlight, CLU-M120 fabricação 
Conexled, LEX01- S3M750 fabricação Lumicenter, CLSL80 fabricação Ledstar-Unicoba, GL216 
80W da Glight ou equivalente; remunera também equipamentos, materiais, acessórios e a mão 
de obra para a instalação completa da luminária. 

 
Item 7.07– CÓDIGO 40.11.010 – RELÉ FOTOELÉTRICO 50 / 60 HZ, 110 / 220 V, 

1200 VA, COMPLETO 
1) Será medido por unidade de relé instalado (un). 
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2) O item remunera o fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para controlar 
lâmpadas, em termoplástico auto-extingüível de alta resistência mecânica, para 50 / 60 Hz, 
110/220 V e 1200 VA, inclusive o suporte de fixação. 

 
Item 7.08– COTAÇÃO – BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM SAPATA 

LONGO 
1) Será medido por unidade de braço instalado (unid.). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de braço de iluminação pública 

padrão CPFL vigente com base em sapata, fabricado em aço SAE 1010/1020 galvanizado a 
quente, com projeção horizontal de 3,00 metros, diâmetro externo do tubo de 48,3mm e 
espessura mínima da parede do tubo de 2,00mm. O local de instalação dos mesmo conta em 
projeto anexo. 

 
Item 7.09– CÓDIGO 83402 – ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE 

LUMINÁRIAS DE 4” 
1) Será medido por unidade de abraçadeira instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de abraçadeira para fixação de 

luminárias de 4”. 
 
Item 7.10– CÓDIGO 06.01.020 – ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª 

CATEGORIA EM CAMPO ABERTO 
1) Será medido pelo volume real escavado (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação 

manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 
 
Item 7.11– CÓDIGO 39.02.030 – CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 

V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta 

condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e 
nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão de obra 
necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

 
Item 7.12– COTAÇÃO – CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX XLPE 0,6/1KV 

3X95+70mm² 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo de alumínio de alta condutibilidade, 

revestimento termoplástico em XLPE para isolação de temperatura até 90ºC e nível de 
isolamento para tensões até 1kV; remunera também materiais e a mão de obra necessária 
para a enfiação e instalação do cabo. O cabo é formado por condutor fase de 95mm² de 
alumínio 1350 com resistência a tração de 105 Mpa e o neutro (sustentação) de condutor de 
alumínio liga 6021 têmpera T-81 de 70mm². O local de instalação do mesmo consta em projeto 
anexo. 

 
Item 7.13– COTAÇÃO - CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX XLPE 0,6/1KV 

3X25+25mm² 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo de alumínio de alta condutibilidade, 

revestimento termoplástico em XLPE para isolação de temperatura até 90ºC e nível de 
isolamento para tensões até 1kV; remunera também materiais e a mão de obra necessária 
para a enfiação e instalação do cabo. O cabo é formado por condutor fase de 25mm² de 
alumínio 1350 com resistência a tração de 105 Mpa e o neutro (sustentação) de condutor de 
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alumínio liga 6021 têmpera T-81 de 25mm². O local de instalação do mesmo consta em projeto 
anexo. 
 

Item 7.14– COTAÇÃO – CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 
1) Será medido por unidade de conector instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conector de derivação perfurante 

na medida de 1,5mm² até 10mm². 
 
Item 7.15– CÓDIGO 42.05.320 – CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA, CILÍNDRICA, 

EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM, ALTURA DE 400 MM 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de caixa para inspeção do terra, cilíndrica, em 

PVC rígido, diâmetro de 300 mm e altura de 400 mm; referência comercial PK-0882 da Paraklin 
ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação da caixa. 

 
Item 7.16– CÓDIGO 42.05.200 – HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M 
1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 

1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 
microns, de 5/8" x 2,4 m; referência comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5824 da 
Termotécnica ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação da haste. 

 
Item 7.17– COTAÇÃO – LUMINÁRIA LED TIPO CALHA 120CM 40W SOBREPOR 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de luminária LED tipo calha de 

sobrepor 40W e comprimento de 120cm com temperatura de cor de 5000K e iluminância 
mínima de 3250lm, tensão de operação de 90-240V, ângulo de abertura de 120° e vida útil de 
25.000h.O local de instalação das mesmas se dará no Centro de Eventos todo, conforme 
projeto anexo. 

 
Item 7.18– CÓDIGO 38.01.040 – ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 

3/4" - COM ACESSÓRIOS 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em 

cloreto de polivinil (PVC) de 3/4", rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em 
"U" para instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, 
ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou 
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações 
enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação 
de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 

 
Item 7.19– CÓDIGO 36.03.030 – CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO "L" (900 X 

600 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de caixa de medição externa, tipo "L" de 900 x 

600 x 270 mm, constituída por: corpo, estrutura, porta e sobre-porta em chapa de aço nº 16, 
com acabamento conforme padrão concessionárias; dobradiças invioláveis, trincos com 
dispositivo para selagem e puxador; viseiras em vidro na porta; painel em madeira 
compensada, no fundo interno da caixa, com espessura de 18 mm, mais ou menos 1 mm; 
sobre-porta para proteção em instalações externas; inclusive todos os acessórios conforme 
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padrão concessionárias. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão 
de obra necessária para a instalação da caixa. 

 
Item 7.20– CÓDIGO 5.01.000.080351 – GUINDAUTO MUNCK M-640/18 COM 

LANÇA TELESCÓPICA CAPACIDADE 3750 KG 
1) Será medido por hora de munck (h). 
2) O item remunera o aluguel de Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica 

capacidade 3750 kg, para remoção de três postes de acordo com projeto anexo. 
 
8. COBERTURA 

 
Item 8.01– CÓDIGO 16.13.070 – TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-

PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 
POLIURETANO 

1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 
a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção 

horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; 
b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, 

ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: 
- 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação; 
- 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação; 
- 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação. 
2) O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço zincado 

acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces em várias cores, dois perfis 
trapezoidais com 0,50 mm de espessura cada, em qualquer comprimento, com poliuretano 
injetado (densidade mínima de 30 kg / m³ e 30 mm de espessura); referência comercial MBP 
40 TAC PUR Super da Metalúrgica Barra do Piraí (MBP) ou equivalente. Remunera também 
materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira, 
costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra necessária para o transporte 
interno à obra, içamento e a instalação completa das telhas. 

 
Item 8.02– CÓDIGO 15.03.030 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 

ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A 36, SEM PINTURA 
1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de 

estrutura metálica (kg). 
2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em 

aço ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, 
chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento 
e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado 
interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de 
jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 

 
Item 8.03– CÓDIGO 33.07.140 – PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM 

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

estrutura metálica (kg). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessórios e a mão 

de obra necessária para execução dos serviços de preparo da superfície e pintura em estrutura 
metálica, indicada para estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes 
rurais, urbanos ou marítimos abrigados, conforme descrição abaixo e recomendações dos 
fabricantes: 
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a) Duas demãos de fundo alquídico modificado com resina fenólica, 
monocomponente, pigmentado com zarcão e destinado a proteção e preparo da superfície, 
espessura final de 80 micrômetros (40 cada demão); 

b) Duas demãos de tinta esmalte alquídico modificado com resina fenólica, 
monocomponente, acabamento brilhante, em várias cores, com espessura total de 50 
micrômetros (25 cada demão). 

Referência comercial: Admiral Esmalte e Admiral Primer 504 da Sumaré/Sherwin-
Williams ou equivalente. 

 
9. MONITORAMENTO POR CÂMERAS 

 
Item 9.01– CÓDIGO 66.08.324 – CÂMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM 

DOMO, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS – 1,3 MP 
1) Será medido por unidade de câmera instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação da câmera IP fixa, colorida, com as 

seguintes características: resolução de 1.3 MP, lente varifocal e Grau de proteção mínimo IP 
66, IR inteligente com alcance de 20 metros, sistema operacional Windows, IOS-MAC ou Linux, 
controle automático de ganho de branco (AGC), função WDR, para ambientes internos e 
externos; referências comerciais: DS-2CD4112F-I(Z) da Hikvision, IP 51330 da Venetian ou 
equivalente. 

 
Item 9.02– CÓDIGO 66.08.131 – MONITOR LCD OU LED COLORIDO, TELA 

PLANA DE 21,5" 
1) Será medido por unidade de monitor instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de monitor de vídeo com as 

seguintes características: tipo de display LCD e / ou LED; tamanho da tela 21,5 polegadas; 
resolução máxima 1920 x 1080@60 Hz, Pixel pitch (mínimo) de 0,24795 x 0,24795 mm, sinal 
vídeo analógico / digital; referência comercial: fabricação AOC ou equivalente. 

 
 
Item 9.03– CÓDIGO 66.08.340 – UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) EXTERNO DE 

5 TB 
1) Será medido por unidade de disco rígido externo (HD) instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de unidade de disco rígido externo 

(HD) com armazenamento de dados até 5 TB. 
 
Item 9.04– CÓDIGO 66.08.610 – UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO 

EM REDE (NVR) DE ATÉ 16 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 12 TB, 1 INTERFACE 
DE REDE GIGABIT ETHERNET E 4 ENTRADAS DE ALARME 

1) Será medido por unidade gerenciadora digital (NVR) instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de unidade gerenciadora de vídeo 

em rede (NVR) para sistema de CFTV, com capacidade para gravar até 16 câmeras IP (tipo 
Speed Dome) em Full HD com 30 frames por segundo por canal; no mínimo 3 saídas de vídeo 
(1 de HDMI, 1 de VGA e 1 de vídeo composto); 1 interface de rede Fast Ethernet; divisão de 
tela cheia com 1 / 4 / 8 / 9 e 16 canais simultaneamente; HD com capacidade de 
armazenamento de até 12 TB (Terabyte); 4 entradas de alarme; backup em CD, DVD, USB e 
remoto; formato de compressão da gravação dos arquivos de no mínimo H.264 / MJPEG; taxa 
de frames total para gravação de no mínimo 5 MP em até 8 fps; gravação contínua por evento 
ou movimento que permita alteração de resolução e da taxa de resolução da câmera; 
gerenciamento de dados local ou remoto (via internet); referência comercial NVD 3016 P da 
Intelbrás ou equivalente. Não remunera o fornecimento e instalação do Rack. 
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Item 9.05– CÓDIGO 66.08.115 – RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 
19” X 44 Us X 770 MM 

1) Será medido por unidade de rack instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de rack para os equipamentos de 

gravação, fontes e distribuição constituído por: rack fechado de piso padrão metálico 19” x 44 
Us x 770 mm, em chapa aço bitola 18 (laterais, teto e tampa traseira) e bitola 12 (fundo) tipo 
autoportante, com porta em acrílico, laterais removíveis, venezianas laterais para ventilação 
forçada superior, com dois ventiladores no mínimo e chave réguas de tomadas (2P+T 16 A 250 
V) para ligação dos equipamentos e uma bandeja deslizante. 

 
Item 9.06– CÓDIGO 38.19.030 – ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL 

LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM 
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado 

flexível, tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da 
parede de 0,3 mm, referência 3/4", cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou 
equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes 
de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a 
instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações 
secas. 

 
Item 9.07– CÓDIGO 39.30.010 – CABO TORCIDO FLEXÍVEL DE 2 X 2,5 MM², 

ISOLAMENTO EM PVC ANTICHAMA 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).  
2) O item remunera o fornecimento de cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², 

polarizado, torcimento em passos de 3,5 cm mínimo e 6 cm máximo, com as seguintes 
especificações: 

a) Fio de cobre eletrolítico, seção circular e têmpera mole; 
b) Classe 5 de encordoamento (NBR NM-280); 
c) Isolamento e capa antichama, classe térmica 70°C; 
d) Tensão de isolamento de 0,6 / 1 kV; 
e) Isolamento de no mínimo 0,8 mm. 
Remunera também os materiais, equipamentos, acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação completa do cabo. 
 
Item 9.08– CÓDIGO 39.09.010 – CONECTOR TERMINAL TIPO BNC PARA CABO 

COAXIAL RG 59 
1) Será medido por unidade de conector instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conector terminal, tipo BNC 

macho da WF, ou KLC, ou Amphenol, ou Kono, ou KmP, ou equivalente, para cabo coaxial RG 
59, montagem "crimp" com pino fixo. 

 
Item 9.09– CÓDIGO 39.18.126 – CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES - 

CATEGORIA 6 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabos para rede 24 AWG com 4 pares, 

categoria 6, referência 23400174 Sohoplus da Furukawa ou equivalente desde que o fabricante 
apresente certificado ISO 9001 / 2000; deverá ser constituído por: condutores de cobre sólido, 
capa externa em PVC não propagante a chama, identificação nas veias brancas dos pares, 
marcação na capa externa sequencial do comprimento em metros; deverá ser fornecido em 
caixas tipo FAST BOX e deverá possuir Certificação UL e de acordo com a ANSI / EIA / TIA-
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568-B.2-1 para Categoria 6; remunera também o fornecimento de mão de obra e ferramentas 
necessárias para o lançamento dos cabos. 

 
Item 9.10– CÓDIGO 40.07.010 – CAIXA EM PVC DE 4" X 2" 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, 

antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de 
espelho; referência comercial Tigreflex, da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente. 

 
10. PASSEIOS E ÁREA PERMEÁVEL 

 
Item 10.01– CÓDIGO 34.02.100 – PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM 

PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) 
1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a 

mão de obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas 
justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com terra 
vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega das 
mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

 
Item 10.02– CÓDIGO 34.01.020 – LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS 

PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS) 
1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer a limpeza e regularização (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a limpeza e 

regularização para a execução de paisagismo, em jardins e canteiros. 
 
Item 10.03– CÓDIGO 11.01.100 – CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência 

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

 
Item 10.04– CÓDIGO 11.16.020 – 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. 

 
Item 10.05– CÓDIGO 17.01.020 – ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU 

PROTEÇÃO 
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas 

em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra 

necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa. 
 
Item 10.06– CÓDIGO 33.06.020 – ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS 

CIMENTADOS 
1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer 

interferência (m²). 
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2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com 
alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, 
alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702; referência comercial Suvinil 
Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso 
da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril 
para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas 
demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do 
fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário. 
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