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OBJETO: - SUBSTITUIÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA, REFORMA E 

ADEQUAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA  

ENDEREÇO: RUA SÃO VICENTE DE PAULA. Nº 280 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA 

MUNICIPIO: DIVINOLÂNDIA  

ESTADO: SÃO PAULO 

DATA: 14/11/2018 

 
 

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. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES. 

RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO 

1) Será medido por área de piso retirado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de piso de 

soalho de madeira, inclusive o vigamento de assentamento do piso, a seleção e a guarda das 

peças reaproveitáveis. 

Será executado nas salas de aulas da parte de baixo da escola (salas 02 a 09) assim como 

na secretaria e na sala de informática. 

 

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. 
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Será executado na antiga biblioteca, onde será retirada as esquadrias antigas para 

colocação das novas, para receber a nova cozinha. 

 

RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, 

CHUMBADOS 

1) Será medido pelo comprimento total de peças retiradas (m). 

2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de batentes 

com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados; remunera também a seleção e a guarda 

das peças reaproveitáveis. 

Será executado na antiga biblioteca na porta de entrada, na qual será colocada a porta de 

ferro retirada da antiga cozinha. 

 

 

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. 

Será executado na parede que dará passagem entre a biblioteca e a cozinha atuais. 

 

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. 
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Será executado na antiga biblioteca em todo seu perímetro, ou seja nas quatro paredes 

para que se possa ser feito o assentamento do revestimento cerâmico e também na parede de trás 

das salas de aula perto da biblioteca, bem como na parede externa do pátio. 

 

RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA 

1) Será medido por unidade retirada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de folha 

de esquadria em madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

Será executado na antiga biblioteca na porta de entrada, na qual será colocada a porta de 

ferro retirada da antiga cozinha e também nas salas de aulas que forem necessárias. 

 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES  

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

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

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, 

fragmentação de elementos em concreto simples manualmente; a seleção e a 

acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 

15113 e NBR 15114. 

 

2. PISO. 

 

CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO  

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 

bombeável, resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, plasticidade 

("slump") de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 
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Será executado nas salas 02 a 09, na secretaria e na sala de informática e nas salas 12 a 

15, com espessura média de 6cm. 

 

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. 

 

PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-5 RESISTÊNCIA QUÍMICA B, PARA ÁREAS 

INTERNAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA 

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

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

2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade 

(classe A, ou classe extra), indicada para pisos internos; referências: fabricação Porto Ferreira, 

Incepa, Eliane ou equivalente; resistência: química classe B (média resistência química a 

produtos domésticos e de piscinas), ao manchamento, à abrasão superficial classe V (PEI-5), ao 

risco, a gretagem, ao choque térmico. Remunera também o fornecimento de argamassa colante 

industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: 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 PISO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10 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, em várias cores, para áreas internas ou externas, e a mão-de-obra necessária para os 

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

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

 

RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEI-5 RESISTÊNCIA QUÍMICA B, PARA ÁREAS 

INTERNAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA 

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

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

qualidade (classe A, ou classe extra), com altura de 8 cm, indicado para pisos internos; 

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

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

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

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

execução dos serviços: corte das peças por meio de ferramenta com ponta de vídia ou diamante, 

limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante 

industrializada 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. 

Será executado em todas as salas de aulas da escola. 

 

REJUNTAMENTO DE RODAPÉ EM PLACAS CERÂMICAS ATÉ 10 CM DE ALTURA 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 

10 MM 

1) Será medido por comprimento de rodapé rejuntado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de 

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

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

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

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

 

3. ALVENARIA. 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM  
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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. 

 

 

4. REVESTIMENTO. 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE PARA UMIDADE E ÁGUA 

DE PERCOLAÇÃO 

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

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização com cimento cristalizante, 

compreendendo: 

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

minerais, com as características técnicas: 

• Cimento cristalizante de pega normal para aplicação sobre superfícies 

úmidas; 

• Propriedade de penetração osmótica nos capilares da superfície formando 

um gel que se cristaliza, incorporando ao concreto compostos de cálcio 

estáveis e insolúveis; 

• Estanqueidade até a pressão de 4kgf / cm²; 

• Aderência mínima de 0,3 MPa; 

• Protótipos comerciais: Denver LIT, fabricação Dever Global; ou K11, 

fabricação Viapol; ou outro desde que atenda às exigências mínimas da 

NBR 11905 e às características técnicas acima descritas; 

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

características técnicas: 

• No estado fresco confere coesão e plasticidade e no estado endurecido 

diminui a permeabilidade e proporciona compensação da retração; 

• Resistência à alcalinidade, pH entre 6 a 7; 
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• Protótipos comerciais: Denver FIX Acrílico, fabricação Dever Global; ou 

KZ, fabricação Viapol; ou outro desde que atenda às características técnicas 

acima descritas; 

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

• Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de 

alta pressão para a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas 

soltas; 

•  Preparação do cimento cristalizante com água, acrescido do adesivo 

acrílico, nas proporções e quantidades conforme recomendações dos 

fabricantes; 

• Sobre a superfície saturada com água, aplicação da mistura cristalizante em 

várias demãos, até atingir o consumo mínimo, conforme recomendações dos 

fabricantes, para contenção da umidade de solo ou água de percolação, em 

muros, embasamentos, paredes, áreas frias, etc. 

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. 

  

 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. 

  

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

para a execução do reboco. 

 

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PAREDES, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA AC-II COLANTE INDUSTRIALIZADA. 

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

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

2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira 

qualidade (classe A, ou classe extra), indicada para revestimentos internos, referência linha 

Basics, tipo cerâmica, marca Portinari, fabricação Cecrisa ou equivalente; resistência química: 

classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas), ao manchamento, ao 

choque térmico, carga de ruptura, etc. Remunera também o fornecimento de argamassa colante 

industrializada tipo AC-II, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e 

preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada 

tipo AC-II 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 13816, NBR 13817 e NBR 13818 e NBR 14081-1. 

 

REJUNTAMENTO DE CERÂMICA ESMALTADA  COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ATÉ 3 MM 

1) Será medido pela área de revestimento 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 ou externas, e a mão-de-obra necessária 

para os serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final 

com a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a 

limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. 

 

5. ESQUADRIAS. 

CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, LINHA COMERCIAL 

 1) Será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado (m²). 
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 2) O item remunera o fornecimento do caixilho completo de correr com 

subdivisões, em perfis de chapa dobrada de ferro, linha comercial; cimento, areia, acessórios e a 

mão-de-obra necessária para a instalação completa do caixilho; não remunera arremates de 

acabamento. 

 

 VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM 

 1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de 

vedação, ou d qualquer outra natureza, ou finalidade (m²). 

 2) O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive 

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

 

RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA 

 1) Será medido por unidade de folha de porta ou janela colocada (un). 

 2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a colocação de 

folha de porta ou janela. 

  

FOLHA DE PORTA LISA COMUM, 82 X 210 CM 

 1) Será medido por unidade de folha de porta instalada (un). 

 2) O item remunera o fornecimento da folha de porta em madeira lisa para        

acabamento em pintura ou cera, e a mão-de-obra necessária para a instalação da 

folha da porta. 

 

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, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, 

puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta; inclusive 
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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. 

GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELAS 

1) Será medido por área de grade instalada (m²). 

2)  O item remunera o fornecimento da grade com estrutura em 

metalon 25x25x18 e tela soldada 35x35 mm com espessura de 

fio de 4,2 mm 

PROTETOR PARA PAREDE 

1)    Será medido por comprimento de tabua de proteção instalada 

(metro linear). 

2)   O item remunera o fornecimento da madeira de proteção nas 

dimensões E= 2 cm e L= 12 cm, bem como a mão de obra e os 

demais itens necessários para a instalação 

REPARO EM COXINHO DE LOUSA 

1) Será medido por comprimento de coxinho reparado e  

instalado (metro linear). 

2) O item remunera o fornecimento da madeira, parafusos 

buchas, suporte e mão de obra necessária para montagem 

e instalação ou reparo do coxinho. 

REPARO EM PORTAIS 

1) Será medido por jogo de portal reparado.  

2) O item remunera o fornecimento da madeira, parafusos 

buchas, cola, contra testa, dobradiças e mão de obra 

necessárias para o reparo. 

REPAROS EM MONTATES DE PORTAS ALMOFADADAS 

1) Será medido por porta reparada.  
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2) O item remunera o fornecimento da madeira, parafusos 

buchas, cola e mão de obra necessárias para a retirada da 

fechadura, o reparo e a recolocação da fechadura. 

 

6. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS. 

 

TAMPO / BANCADA EM GRANITO AMÊNDOA, ESPESSURA DE 2 CM  

1) Será medido pela área de tampo instalado (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra 

necessária para instalação de tampo em granito com espessura de 2 

cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e 

rejuntamento com argamassa de cimento e areia e demais elementos 

de arremate e fixação; acabamento polido e lustrado na cor Amêndoa. 

 

TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, 

EM LATÃO FUNDIDO CROMADO  

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia 

com bica móvel e arejador, para instalação na bancada da pia, em 

latão fundido cromado de 1/2"; referência comercial Torneira de Mesa 

da linha Delicatta, fabricação Docol, ou equivalente; inclusive 

materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de 

água. 

 

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500 X 400 X 200 MM  

1) Será medido por unidade de cuba instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, 

linha comercial sem pertences, de 500 x 400 x 200 mm, em aço 

inoxidável AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; remunera 
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também materiais acessórios e mão de obra necessários para a 

instalação em bancadas. 

 

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500 X 400 X 400 MM 

 1) Será medido por unidade instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de cuba simples, de 

500 x 400 x 400 mm, em aço inoxidável AISI 304, acabamento 

escovado ou polido; remunera também materiais, acessórios e mão 

de obra necessários para a instalação da cuba em bancadas. Não 

remunera válvula americana. 

 

SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1 1/4" X 2"  

1) Será medido por unidade de sifão com tubo de ligação instalado 

(un). 

 2) O item remunera o fornecimento do sifão de PVC rígido com 

copo tipo reforçado e tubo de ligação ajustável de 1 1/4" x 2"; 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua 

instalação e ligação à rede de esgoto. 

VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"   

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal 

cromado de 1 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários 

para a instalação. 

 

CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA – 

CAPACIDADE 19 LITROS  

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

2)  O item remunera o fornecimento da caixa de gordura com as 

seguintes características: Corpo em PVC rígido, tampa reforçada 
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em ABS, porta-tampa, anel giratório, cesta de limpeza, sifão e plug, 

2 entradas de 75 mm e 1 entrada de 50 mm, 1 saída de 100 mm 

(juntas de dupla atuação), temperatura máxima de 45°C. 

Capacidade de 19 litros de gordura; referência comercial Tigre ou 

equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de 

obra necessária para a instalação da caixa. 

 

CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM 

GRELHA 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, 

em PVC rígido, de 150 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o 

material necessário para sua ligação à rede esgoto. 

 

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 25 MM 

(3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES  

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). a) 

Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do 

sistema predial de água fria, considerar comprimento total de 

tubulação executada; b) Nas tubulações de entradas, saídas e 

interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, 

considerar um metro linear para cada conexão de tubulação 

correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação 

executada. 

 2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e 

instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis 

DN= 25 mm (3/4”), inclusive conexões, para sistemas prediais de 

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

norma de fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: a) 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM 

ACABAMENTO, DN = 3/4"   

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de 

gaveta em latão fundido, diâmetro nominal de 3/4", com 

acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação. 
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7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 

 

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. 

 

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. 

CABO DE COBRE DE 4 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 750ºV; remunera 
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também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do 

cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

 

CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC 

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

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

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

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

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

 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 

10 A ATÉ 50 A  

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

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha 

residencial, com proteção termomagnética, padrão (“bolt-on”) NEMA, bipolar, 

modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e tensão de 220 / 380 V, 

conforme selo de conformidade do INMETRO; fabricação: Pial Legrand, 

Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente; 

remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 

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

remunera o fornecimento do suporte. 

CAIX D DISJUNTOR EXTERNA EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES 

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

2) O item remunera o fornecimento de caixa em PVC, para 3 

disjuntores, instalada. 

 

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 caixa Tigreflex, fabricação Tigre, ou equivalente. 
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Será executado em todas as salas de aula e também na nova cozinha, no caso das 

salas de aula a caixas deverão ser todas embutidas na parede. 

 

INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, 

com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento 

silencioso; remunera também o espelho correspondente. 

Será executado em todas as salas de aula e também na nova cozinha. 

 

TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A – 250V, 2P + 

T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. 

Referência comercial: 054344 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 

Será executado em todas as salas de aula e também na nova cozinha. 

 

8. CENTRAL – GLP 

 

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, 

DE 14 CM  

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se 

todos os vãos (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra 

necessária para a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, 

confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 14 x 19 x 39 cm; 

assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas 

técnicas: NBR 15270-1. 

 

CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA  
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1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo 

que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser 

computado uma só vez (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada 

números 1, cimento, areia e a mão de obra necessária para o preparo do 

concreto, com resistência mínima à compressão de 20,0 MPa. Norma técnica: 

NBR 12655. 

 

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 spp" 

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

altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e 

descimbramento. 

 

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA  

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto 

de armadura (kg).  

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk 

igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer 

bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 

secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, 

cortes e pontas de traspasse para emendas. 
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LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA 

CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 20 MPA  

1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou 

vigas (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada 

(VT) e lajota cerâmica com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 

20 MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição; materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 

estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e 

recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das 

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

das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento com 4 cm de altura, 

resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execução e instalação da 

armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o 

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

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

transversal e da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando 

necessárias. 

 

CHAPISCO  

1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se 

descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos 

acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas 

desenvolvidas (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de 

obra necessária para a execução do chapisco. 
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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. 

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. 

PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE 

ALTURA, COMPLETO  

1) Será medido por área de portão instalado (m²).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de portão pivotante 

de uma ou duas folhas com altura até 2,50 m, constituído por: perfil tubular de 

aço carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado norma ASTM A 513, com diâmetro 

externo de 2"; requadro interno em barra chata de aço carbono SAE 1008 / 

1012, de 3/4" x 3/16"; tela tipo "Zinc Fence" da Universal, Icotela ou 

equivalente, com malha ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 

mm) ou de 1" (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aço 

doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 

5589, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com 

uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, com 

acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com 

portacadeado. O item remunera também o fornecimento de cimento, areia, 
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materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de 

galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que 

compõem o portão, conforme recomendações do fabricante; referência 

comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimaticou ou 

equivalente. Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos 

batentes e arremates de acabamento. 

 

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. 

9.  PINTURA 

 

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 
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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; referências: Latex acrílico fosco Standard 

da Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard da Glasurit, Novacor da Shewin 

Willians, Eucatex acrílico extra Standart da Eucatex, ou equivalente. Normas técnicas: NBR 

11702 e NBR 15079. 

ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  

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

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 esmalte à base em água, 

acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; para uso 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, 

lixamento, remoção do pó e aplicação do esmalte em várias demãos 

(2 ou 3 demãos), conforme recomendações do fabricante, aplicação 

do fundo para madeira à base em água, sobre superfícies alvenaria, 

conforme especificações do fabricante. 

 

PINTURA ESPECIAL EM ESMALTE PARA LOUSA COR VERDE  

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

interferência (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de tinta esmalte acabamento fosco, na cor 

verde, especial para superfícies de lousas, diluente aguarrás; materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 

limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 

tinta esmalte, em 2 ou 3 demãos, conforme especificações do fabricante, em 
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superfícies preparadas para lousa; não remunera o preparo de base com 

selador base óleo e a massa niveladora base óleo. 

 

RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE  

1) Será medido por área de piso executado (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de resina acrílica, a mão de obra, materiais 

acessórios e equipamentos necessários para a execução dos serviços em 

pisos e patamares em geral, de granilite. 
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