
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria de Obras e Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construção de Terminal Rodoviário Municipal de Rio Grande da Serra e Infraestrutura 

Urbaa 

LOCAL: Rua Prefeito Cido Franco, Jardim Maria Paula, Rio Grande da Serra – SP. 

MUNICÍPIO: Rio Grande da Serra

RRT: 8054765

INTRODUÇÃO

O  presente  memorial  visa  descrever  as  soluções  adotadas  para  execução  dos  serviços  de

abertura  de  via,  pavimentação,  drenagem  urbana,  sinalização  de  viária,  passeio  público,

construção  de  Terminal  Rodoviário  Municipal,  gradil  metálico  de  fechamento  padrão  PMSP,

pavimentação e drenagem de estacionamento, e instalação de iluminação pública, localizados à

Rua Prefeito Cido Franco, S/N, Jardim Maria Paula no Município de Rio Grande da Serra, São

Paulo.

PLACA DE OBRA

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

DESCRIÇÃO: Placa deverá ser em  chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento

anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, requadro e estrutura

em madeira.

RECOMENDAÇÕES: O modelo da placa deverá atender as especificações do Manual de Uso da

Marca do Governo Estadual e deverá ser instalada no local determinado pela Secretaria de Obras

e Planejamento.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²). 
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ABERTURA DE VIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Tapume em Chapa Compensada

DESCRIÇÃO: Para proteção de linha férrea deverá ser fornecido e instalado tapume especificado

O custo unitário remunera o fornecimento de chapas, colunas, bases, parafusos e pregos.

RECOMENDAÇÕES:  Deverá  ser  instalado  em local  determinado  pela  Secretaria  de  Obras  e

Planejamento.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de tapume instalado. 

Locação pavimentação para projeto de via pública

DESCRIÇÃO:  Deverá  ser  locado  eixo  de  via  pública,  guias,  sarjetas,  sarjetões  e  baias

apresentadas em projeto, realizado por meio de piquetes distribuídos ao longo da via.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro (m).

 

PAVIMENTAÇÃO

Abertura  de  caixa  até  25cm,  inclui  escavação,  compactação,  transporte  e  preparo  do

subleito

DESCRIÇÃO: Remunera a execução da abertura de caixa, compreendendo a escavação de 25

cm de profundidade e sua remoção, a execução do preparo do subleito

RECOMENDAÇÕES:  O  preparo  do  subleito  compreende  na  regularização,  escarificação  e  a

compactação de camada de 10 cm, abaixo dos 25 cm escavados.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²), medida de projeto. 

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com

extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.
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DESCRIÇÃO: Remunera a execução de guia e sarjeta conjugada de concreto moldada in loco

com máquina extrusora, contemplando os seguintes itens:

Ajudante especializado: profissional que manipula a máquina extrusora e auxilia o pedreiro nas

demais atividades.

Pedreiro: profissional que executa as atividades complementares para a execução das guias e

sarjetas extrusadas, tais como: acabamento da guia, juntas de dilatação, etc. 

Servente: profissional que auxilia o ajudante especializado e o pedreiro com as atividades para a

execução das guias e sarjetas. 

Concreto:  material  utilizado no equipamento  e que dá o molde ao perfil  da guia e/ou sarjeta

acabada. 

Argamassa: material utilizado para fazer o acabamento da superfície da guia e/ou sarjeta.

Extrusora de guias e sarjetas: equipamento que molda a sarjeta e a guia com o uso de forma, que

define o perfil, através da extrusão. 

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 

RECOMENDAÇÕES: Deverão ser executados:

Alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

Execução das guias e sarjetas com máquina extrusora. 

Execução das juntas de dilatação. 

Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro linear (m)

total a ser executado guia e sarjeta extrusada.

Base de concreto fck=15,00mpa para guias, sarjetas ou sarjetões

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o preparo do terreno de fundação; o fornecimento, o

lançamento e o adensamento do concreto; a colocação e a retirada da forma de contenção lateral.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico (m³).

Construção de sarjeta e sarjetão de concreto – FCK= 25,0 MPa

DESCRIÇÃO: Execução de sarjetão de concreto, moldada in loco, 60 cm base x 10 cm altura,

compreende  o  fornecimento,  o  lançamento,  o  adensamento  e  o  acabamento  do  concreto;  o

fornecimento, a colocação e a retirada da forma; a execução das juntas, conforme IE-04/R.
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UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico (m³)

de sarjetão de concreto executado, medido no projeto.

Reforço de subleito/sub-base de solo melhorado com brita 30,0% em volume

DESCRIÇÃO: Remunera o fornecimento e o transporte dos materiais: aditivo químico, cimento,

cal  e  brita,  a  escarificação,  a  pulverização,  a  mistura,  o  umedecimento,  a  compactação  e  o

acabamento da superfície.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico (m³).

Reassentamento de paralelepípedo 

DESCRIÇÃO: Os serviços de reassentamento de paralelepípedo incluem todos os fornecimentos

de  mão  de  obra  e  equipamentos  necessários  para  o  arrancar,  limpar,  estocar  manusear,

transportar e assentar os paralelepípedos.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²), medido no projeto.

PASSAGEM EM NÍVEL PARA PEDESTRES

Base de brita graduada

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e o preparo dos materiais; a dosagem, o

transporte, o espalhamento da mistura; a compactação e o acabamento da camada.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de base executada, medida

no projeto.

Piso de concreto armado 

DESCRIÇÃO:  Em baia  para  ônibus deverá  ser  executado piso  de concreto  armado,  o  custo

unitário do item remunera o fornecimento de material e a execução da pavimentação especificada,

inclusive o preparo da caixa, lastro de brita, tela metálica e a mão-de-obra referente aos serviços

no concreto: lançamento e acabamento (ripado e desempenado),  exclusive o fornecimento do

concreto. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro cúbico (m3) de 

passeio público executado, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.
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Fornecimento e a Aplicação de Concreto Usinado

DESCRIÇÃO:  Para  realização  de  pavimentação  de  baia  para  ônibus  deverá  ser  fornecido  e

aplicado  concreto  usinado especificado,  o  custo  unitário  do item remunera  o  fornecimento,  o

lançamento, o bombeamento, o adensamento, o acabamento, independente do processo utilizado

e da finalidade a que se destina.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro cúbico (m3) de 

concreto lançado em passeio.

Os serviços serão pagos por metro cúbico (m³) de concreto acabado medido no projeto.

DRENAGEM

Boca de lobo dupla

DESCRIÇÃO: As bocas de lobo com tampa de concreto são dispositivos a serem executados

junto às redes pluviais, nos locais indicados no projeto, com o objetivo de captar as águas pluviais

e conduzi-las à rede condutora. Deverão ser executadas paredes em alvenaria de bloco ou pedra

grês,  assentados  com argamassa  cimento-areia,  traço 1:4,  conectando-a  à  rede  condutora  e

ajustando  o(s)  tubo(s)  de  entrada  e/ou  saída  à  alvenaria  executada,  através  de  rejunte  com

argamassa; Instalação de meio-fio, tipo chapéu.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é em unidade de boca

de lobo dupla instalada.

Escavação mecânica, carga e remoção de terra até a distância média de 1,0km

DESCRIÇÃO: Para execução de tubulação de rede de coleta de águas pluviais e bocas de lobo,

deveram ser executadas escavação mecânica, carga e remoção, a largura das valas, assim como

a  profundidade,  deverá  ser  apropriada  de  modo  a  exprimir  a  dimensão  média  efetivamente

escavada em cada trecho. Nos casos em que não houver necessidade de escoramento lateral, a

largura  média  adotada não poderá ser  superior  ao diâmetro externo da respectiva tubulação,

acrescido de 40,00 cm (quarenta centímetros), sendo 20,00 cm de cada lado.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de escavação executada,

medida no corte, na geometria do projeto.
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Lastro de brita e pó de pedra

DESCRIÇÃO: Deverá ser fornecido, lançado e espalhado pedra britada número 2 e pó de pedra,

para lastreamento de valas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de lastro de brita executado,

considerando-se a espessura média final da camada de brita ou agregado lançado e a largura

total da vala, apropriada de acordo com os critérios estabelecidos para o cálculo da escavação. 

Reaterro de valas, inclusive compactação

DESCRIÇÃO:  A valas  abertas  deverão  ser  reaterradas,  executando  camadas  de  20,00  cm

devidamente apiloadas, inclusive o espalhamento das sobras. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O serviço  será  pago por  metro  cúbico (m³)  de reaterro executado,

considerando-se  a  diferença  entre  o  volume  de  escavação  e  a  soma  dos  volumes  da  peça

aterrada, do respectivo berço e, quando for o caso, dos materiais drenantes aplicados.

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida

DESCRIÇÃO:  Os  serviços  de  fornecimento  e  assentamento  de  tubo  de  concreto  para  redes

coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de

interferências,  compreende o fornecimento de escavadeira  hidráulica sobre esteiras,  caçamba

0,80 m3, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp-chp diurno. Escavadeira hidráulica sobre

esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp-chi diurno. Tubo concreto

armado, classe pa-1, pb, dn 600 mm, para águas pluviais (NBR 8890); assentador de tubos com

encargos  complementares;  servente  com  encargos  complementares;  argamassa  traço  1:3

(cimento e areia média), preparo manual. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro (m) de tubo instalado.

CAIXA DE LIGAÇÃO

Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de solo, exclusive

solo rochoso, inclusive os acréscimos laterais necessários à execução da caixa, o apiloamento do

fundo da cava, o reaterro apiloado dos vazios restantes e o espalhamento das sobras.
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UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de escavação executada,

considerando-se as dimensões da projeção horizontal interna da caixa acabada e a profundidade

efetivamente escavada.

Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto (fundo)

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  lançamento  de  concreto  simples,

consumo mínimo de 200kg CIM/M³, para lastreamento de fundos de caixas de ligação.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  cúbico  (m³)  de  lastro  de  concreto

executado, considerando-se a área de projeção horizontal externa da caixa e a espessura média

final da camada de concreto lançada. 

Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1 tijolo, revestida

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  a  execução  de  laterais  de  caixas  de  ligação  com

alvenaria de tijolos maciços comuns, conforme especificado, bem como o respectivo revestimento

interno, das laterais e do fundo, executado com argamassa impermeável de cimento e areia e

protegido por 2 (duas) demãos de tinta betuminosa, com consumo mínimo final de 0,50 litro por

metro quadrado.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de alvenaria executada,

considerando-se  a  área  das  superfícies  verticais  internas  da  caixa  acabada,  excluídas  as

interseções.

Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  a  execução  de  tampas  de  caixas  de  ligação,  com

concreto armado consumo mínimo de 330,00kg cim/m³, bem como sua colocação.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de tampa de concreto

executada, considerando-se sua área de projeção horizontal.

MURO DE ALA

Forma comum

DESCRIÇÃO: Os  serviços  de  execução  de  forma  tábua  comum  o  fornecimento  de  peça  de

madeira nativa/regional 7,5 x 12,50 cm (3x5") não aparelhada (p/forma); Prego de aço polido com
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cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10), Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0 cm (1 x 12") não aparelhada,

Carpinteiro de formas com encargos complementares, Servente com encargos complementares.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de forma utilizada.

Concreto Ciclópico FCK=10mpa 30% Pedra de mão inclusive lançamento

DESCRIÇÃO: Será utilizado concreto ciclópico com fornecimento e aplicação (com 30% de pedra

rachão), concreto fck 15,0 MPa será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo

que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez

(m³).  O item remunera o fornecimento de betoneira, 30% pedra de mão, pedra britada números

médios,  cimento,  areia  e a mão de obra necessária para o preparo e aplicação do concreto

ciclópico.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico (m³)

de concreto. 

Armadura em aço CA-50

DESCRIÇÃO:  O  item  remunera  o  fornecimento  de  aço  CA-50,  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.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: A armadura em barra de aço CA-50 será medido pelo peso nominal das

bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

Blocos vazados de concreto estrutural – 19 cm – até 6Mpa

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento de material e a execução da alvenaria de

elevação  especificada,  inclusive  eventuais  ferros  de  amarração  que  se  façam  necessários  e

exclusive a armadura e o grauteamento utilizados na execução de alvenarias estruturais.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado(m²) de alvenaria de elevação

erguida,  considerando-se  a  área  efetivamente  executada,  descontados  todos  os  vãos  e

intercessões. 
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Embasamento de material granular – rachão

DESCRIÇÃO:  Os  serviços  de  embasamento  de  material  granular  –  rachão  compreende  o

fornecimento  de  pó  de  pedra  (posto  pedreira/fornecedor,  sem  frete),  servente  com  encargos

complementares.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico (m³)

de rachão.

ADUELA E MURO DE ALA

Escavação mecânica, carga e remoção de terra até a distância média de 1,0km

DESCRIÇÃO: Para execução de aduela de concreto deverá ser executada escavação mecânica,

carga e remoção,  a largura das valas, assim como a profundidade,  deverá ser apropriada de

modo a exprimir a dimensão média efetivamente escavada em cada trecho. Nos casos em que

não houver necessidade de escoramento lateral, a largura média adotada não poderá ser superior

ao  diâmetro  externo  da  respectiva  aduela  apresentada  em  projeto,  acrescido  de  40,00  cm

(quarenta centímetros), sendo 20,00 cm de cada lado.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de escavação executada,

medida no corte, na geometria do projeto.

Reaterro de valas, inclusive compactação

DESCRIÇÃO:  A valas  abertas  deverão  ser  reaterradas,  executando  camadas  de  20,00  cm

devidamente apiloadas, inclusive o espalhamento das sobras. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O serviço  será  pago por  metro  cúbico (m³)  de reaterro executado,

considerando-se  a  diferença  entre  o  volume  de  escavação  e  a  soma  dos  volumes  da  peça

aterrada, do respectivo berço e, quando for o caso, dos materiais drenantes aplicados.

Embasamento de material granular – rachão

DESCRIÇÃO:  Os  serviços  de  embasamento  de  material  granular  –  rachão  compreende  o

fornecimento  de  pó  de  pedra  (posto  pedreira/fornecedor,  sem  frete),  servente  com  encargos

complementares.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico (m³)

de rachão.
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Lastro de brita e pó de pedra

DESCRIÇÃO: Deverá ser fornecido, lançado e espalhado pedra britada número 2 e pó de pedra,

para lastreamento de valas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de lastro de brita executado,

considerando-se a espessura média final da camada de brita ou agregado lançado e a largura

total da vala, apropriada de acordo com os critérios estabelecidos para o cálculo da escavação. 

Lastro de concreto fck= 10,0 mpa

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  inclui  todas  as  despesas  com  equipamentos,  mão-de-obra  e

materiais necessários à adequada execução dos serviços entre os quais:

Fabricação, transporte, lançamento, adensamento, cura, limpeza da área, regularização final e

remoção de concreto excedente, além de arremates, retoques no acabamento geral.

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  cúbico  (m³)  de  concreto  medido

conforme indicação do projeto,  e  será paga de acordo com os custos  unitários  indicados na

Planilha de Orçamento.

Forma para galeria moldada

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio e o corte da madeira; a

execução e a montagem da forma, inclusive escoramentos e travamentos; a desforma e posterior

remoção do material; transporte horizontal e vertical.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de superfície efetiva de

forma em contato com o concreto.

Cimbramento em galeria moldada

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio, o transporte e a montagem

do cimbramento, inclusive dos escoramentos, encunhamentos e contraventamentos necessários;

o descimbramento; elaboração do projeto executivo do escoramento e execução das bases de

apoio.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de cimbramento executado,

medido no projeto, considerando-se a projeção horizontal interna da laje superior da galeria.
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Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck = 25,0 mpa

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento,  o  lançamento,  o  adensamento,  o

acabamento, independente do processo utilizado e da finalidade a que se destina.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Os serviços serão pagos por metro cúbico (m³) de concreto acabado

medido no projeto.

Fornecimento e aplicação de aço CA-60

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento, o manuseio, os cortes, o dobramento e

as emendas do aço; os gabaritos, os arames, os espaçadores e os caranguejos; a execução, o

transporte vertical e horizontal e a colocação das armaduras nas formas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Os serviços serão pagos por quilograma (kg) de armadura executada,

medida no projeto.

Manta bidim rt-31

DESCRIÇÃO: O item remunera o fornecimento e instalação de manta geotêxtil,  em vala, com

resistência à tração longitudinal e transversal.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de instalada.

Forma comum

DESCRIÇÃO:  Os  serviços  de  execução  de  forma tábua  comum  o  fornecimento  de  peça  de

madeira nativa/regional 7,5 x 12,50 cm (3x5") não aparelhada (p/forma); Prego de aço polido com

cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10), Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0 cm (1 x 12") não aparelhada,

Carpinteiro de formas com encargos complementares, Servente com encargos complementares.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de forma utilizada.

Concreto Ciclópico FCK=10mpa 30% Pedra de mão inclusive lançamento

DESCRIÇÃO: Será utilizado concreto ciclópico com fornecimento e aplicação (com 30% de pedra

rachão), concreto fck 15,0 MPa será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo

que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez

(m³).  O item remunera o fornecimento de betoneira, 30% pedra de mão, pedra britada números
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médios,  cimento,  areia  e a mão de obra necessária para o preparo e aplicação do concreto

ciclópico.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico (m³)

de concreto.

Armadura em aço CA-50

DESCRIÇÃO:  O  item  remunera  o  fornecimento  de  aço  CA-50,  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.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: A armadura em barra de aço CA-50 será medido pelo peso nominal das

bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

Blocos vazados de concreto estrutural – 19 cm – até 6Mpa

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento de material e a execução da alvenaria de

elevação  especificada,  inclusive  eventuais  ferros  de  amarração  que  se  façam  necessários  e

exclusive a armadura e o grauteamento utilizados na execução de alvenarias estruturais.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado(m²) de alvenaria de elevação

erguida,  considerando-se  a  área  efetivamente  executada,  descontados  todos  os  vãos  e

intercessões. 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento de placas orientativas e as placas de

advertência e regulamentação deverão ser em alumínio nº. 1.5, com fundo de letra refletiva e

película grau técnico, e suporte tubular galvanizado de 2 ½”, conforme normas o DENATRAN e

especificação em projeto

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de placas fornecidas.
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Colocação de placa em suporte de madeira / metálico – solo

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  a  instalação  de  placas  orientativas  e  as  placas  de

advertência e regulamentação deverão ser em alumínio nº. 1.5, com fundo de letra refletiva e

película grau técnico, e suporte tubular galvanizado de 2 ½”, conforme normas o DENATRAN e

especificação em projeto

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de placas instaladas.

Suporte de perfil metálico galvanizado

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a instalação de suporte chumbados em piso, para placas

orientativas e as placas de advertência e regulamentação,  conforme normas o DENATRAN e

especificação em projeto

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será medido pelo peso nominal dos suportes (kg). 

Sinalização horizontal com termoplast extrudado

DESCRIÇÃO: A tinta deverá ser aplicada de tal forma a não ser necessária nova aplicação para

atingir a espessura especificada. Na execução das marcas retas, qualquer desvio das bordas,

excedendo 0,01 m em 10 m, deverão ser corrigidas. A tinta deverá ser aplicada pelo processo de

aspersão pneumática, através de equipamentos automáticos ou manuais. A sinalização horizontal

em  vias  urbanas  será  executada  em  dia  em  horário  pré-determinado  acompanhado  da

Fiscalização. Todos os serviços de sinalização horizontais somente deverão ser iniciados após a

instalação  de  segurança  (cones,  canaletes,  dispositivos  refletivos  piscantes).  A tinta  aplicada

deverá ser protegida durante o tempo de secagem, cerca de 30 min de todo tráfego de veículos e

pedestres.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  quadrado  (m²)  de  demarcação  de

travessia de pedestres.

Caiação em meio-fio

DESCRIÇÃO: Os serviços de caiação em meio-fio compreendem o fornecimento de cal virgem

comum  para  argamassas  (NBR  6453),  pintor  com  encargos  complementares,  servente  com

encargos complementares.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de superfície de guia

pintada.
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PASSEIO PÚBLICO – CALÇADAS E EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE

Passeio de concreto FCK=15,0Mpa

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  de  material  e  a  execução  da

pavimentação especificada, inclusive o preparo da caixa, lastro de brita e a mão de obra referente

aos  serviços  no  concreto:  lançamento  e  acabamento  (ripado  e  desempenado),  o  item  não

remunera o  fornecimento  do  concreto.  A espessura  mínima de 6  cm nos trechos  destinados

exclusivamente à circulação de pedestres.

UNIDADE DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  quadrado  (m²)  de  passeio  público

executado, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

Piso podotátil, alerta ou direcional, em ladrilho hidráulico

DESCRIÇÃO: O piso podotátil, alerta ou direcional, em ladrilho hidráulico deverá ser assentado

com argamassa, sendo que o piso deverá estar plano, sem fendas e buracos. A  faixa  táctil

direcional corresponde a uma faixa de piso com textura diferenciada, tanto do piso da faixa de

percurso  quanto  da  faixa  de  serviço,  que  auxilia  a  pessoa  portadora  de  deficiência  visual

indicando o caminho a ser percorrido. Ela deve sinalizar a direção das rampas de pedestres aos

portadores de deficiência visual. As cores a serem usadas serão diferenciadas, e serão definidos

pela administração municipal, dentre as disponibilizadas pelos fabricantes.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de ladrilhos hidráulicos

aplicados, considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada.

Corte e espalhamento dentro da obra

DESCRIÇÃO:  O custo  unitário  remunera  os  serviços  de  corte  e  espalhamento  mecanizados,

executados em qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  cúbico  (m³)  corte  e  espalhamento

executado, calculado no corte, desconsiderando-se o empolamento.
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TERMINAL MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

FUNDAÇÃO, SUPERESTRUTURA, COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS

Fornecimento  e  montagem  de  estrutura  pré-fabricada  de  concreto,  cobertura  e

fechamentos laterais em telhas de aço intercalada com telhas translúcidas 

DESCRIÇÃO:

O custo unitário remunera os seguintes serviços:

Estrutura pré-fabricada
Pilares e tesouras
Telhado

 Telha de aço intercalada com telha translúcida
 Beirais nas laterais
 Telha 0,50 _ Proteção zinco e alumínio.
 Calha
 Tubulação das águas pluviais até o chão

Lanternim
Fechamentos laterais

 Telha de aço intercalada com telha translúcida
 Telha translúcida _ 1,0 x 3,8 m
 Telha de aço _ 0,43 _ Proteção zinco e alumínio.

Fundações.
 Blocos com cálices.
 Estacas sob os blocos.

Fornecimento e montagem.
 Materiais e mão de obra.
 Ferramentas e equipamentos.
 Guindastes e ou munks para montagem.
 Transporte da estrutura até a obra.
 Máquina para execução das estacas;

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  unidade  (unid.)  edificada  conforme

especificações de execução.

COBERTURA

Condutor em tubo de pvc rígido, ponta e bolsa - 100mm (4")

DESCRIÇÃO: Nos pontos determinados em projeto serão instalados condutores em tubo de PVC

rígido com diâmetro de 100mm (4”) para coletar e direcionar as águas pluviais.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro linear (m) de tubo instalado.
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Caixa de gordura, alvenaria de tijolos maciços comuns - 60x60cm

DESCRIÇÃO: Para cada condutor será construída uma caixa em alvenaria de tijolos maciços

comuns, com tamanho 60 x 60cm, para conectar o condutor a rede de coleta pluvial.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de caixas de gordura executadas.

FECHAMENTO LATERAL

Blocos vazados de concreto – 14cm

DESCRIÇÃO:  A  alvenaria  deverá  ser  executada  conforme  as  recomendações  da  Normas

Técnicas Brasileiras vigentes, nas dimensões e nos alinhamentos indicados no projeto. Para o

levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos

blocos e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em

função das características dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção

1:0,2,5:4 em volume, sendo uma parte de cimento, meia parte cal e oito partes de areia média ou

grossa. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com os aglomerantes

empregados na fabricação da argamassa e com o bloco. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de alvenaria executada.

Revestimento texturizado acrílico com microagregados

DESCRIÇÃO:  A  parede  receberá  massa  texturizada  com  tinta  acrílica  cor  concreto.  O

revestimento será regularizado e desempenado

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de superfície revestida.

Esmalte sintético - estruturas metálicas

DESCRIÇÃO: Os fechamentos laterais em telha metálica deveram receber pintura em esmalte

sintético em face externa

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de superfície.
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Instalações elétricas, incluindo fios, cabos, interruptores, caixas de passagens, tomadas,

quadros e disjuntores

As Instalações elétricas deverão ser realizadas de acordo com os projetos apresentados pela

empresa  e  aprovados  pela  Secretaria  de  Obras  e  Planejamento.  Deverão  ser  fornecidos  e

instalados  cabeamentos,  interruptores,  caixas  de  passagens,  tomadas,  quadros,  disjuntores,

cabos de telefonia e para-raios e entrada de energia de acordo com as normas da Concessionária

ELETROPAULO.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é:

 Mini disjuntor - tipo europeu (iec) - unipolar 32/50a – Unidade (un);

 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em

forro, fornecimento e instalação – Metro (m);

 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em

forro, fornecimento e instalação – Metro (m);

 Duto espiral flexível singelo PEAD D=75mm(3") revestido com PVC com fio guia de aço

galvanizado, lançado direto no solo, incluso conexões – Metro (m);

 Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², antichama

450/750V, para circuitos terminais, fornecimento e instalação  – Metro (m);

 Cabo de cobre flexível  isolado,  6 mm²,  antichama 450/750 V,  para circuitos terminais,

fornecimento e instalação – Metro (m);

 Ponto com interruptor simples, 2 teclas, em caixa 4"x2" – Unidade (un).

Luminária industrial, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio anodizado e selado -

flange de fixação em liga de alumínio fundido para lâmpada de vapor de mercúrio até 400w

DESCRIÇÃO:  Fornecimento  e  instalação,  corpo  refletor  repuxado  em  chapa  de  alumínio

anodizado e selado – flange de fixação em liga de alumínio fundido para lâmpada de vapor de

mercúrio até 400w, a ser instalado no abrigo para veículos.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de luminárias instaladas.
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MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS

Banco com assento de concreto armado liso

DESCRIÇÃO: O Custo unitário remunera o fornecimento e instalação de banco com assento de

concreto armado liso desempenado com pintura verniz acrílico armação engastada na laje de

piso.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de bancos de concreto instalados.

Lixeira dupla

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento da lixeira, incluídos os parafusos para

fixação e a mão de obra necessária a sua instalação sobre a placa de concreto não está incluso

no valor o fornecimento e lançamento do concreto a ser pago por item constante nas tabelas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O item será pago por unidade (un) de lixeira dupla instalada.

Totem de identificação

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a fabricação do totem, entrega do totem no local da

instalação, escavação do solo, montagem e posicionamento das armaduras do tubulão e bloco de

apoio, concretagem do tubulão,  concretagem do bloco de apoio,  posicionamento e fixação da

estrutura do totem e fixação do painel metálico e placas de PVC expandido. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O item será pago por unidade (un) de totens instalados

 lixeira dupla instalada.

Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  de  placas  indicativas  das  linhas

municipais  que deverão ser em alumínio nº.  1.5,  com fundo de letra refletiva e película grau

técnico, e suporte tubular galvanizado de 2 ½”, conforme especificação em projeto

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de placas fornecidas.

Suporte de perfil metálico galvanizado

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a instalação de suporte chumbados em piso, para placas

orientativas e as placas de advertência e regulamentação,  conforme normas o DENATRAN e

especificação em projeto
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UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será medido pelo peso nominal dos suportes (kg). 

SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

O  sistema  de  combate  a  incêndio  deverá  seguir  as  normas  estabelecidas  pelo  Corpo  de

Bombeiros. No local deverá instalar extintores e seta para extintor. 

Adesivos para sinalização de incêndio - placas de saída

DESCRIÇÃO: As saídas deverão ser identificadas com placas adesivas de sinalização, conforme

projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (unid.), após instalação de placas.

Extintor de incêndio com carga de pó químico seco - 4kg

DESCRIÇÃO: Extintor  de incêndio  com carga de pó químico seco – 4 kg,  a ser  fornecido e

instalado, estritamente de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros local, inclusive

o respectivo suporte e os elementos de fixação necessários.

RECOMENDAÇÕES:  Fornecimento  e  instalação  do  extintor  de  incêndio  especificado,

estritamente  de  acordo  com  as  normas  vigentes  do  Corpo  de  Bombeiros  local,  inclusive  o

respectivo suporte e os elementos de fixação necessários.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  unidade  (un)  de  extintores  especificados

instalados.

Extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 10l

DESCRIÇÃO: Extintor  de incêndio com carga de água pressurizada – 10L,  a ser fornecido e

instalado, estritamente de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros local, inclusive

o respectivo suporte e os elementos de fixação necessários.

RECOMENDAÇÕES:  Fornecimento  e  instalação  do  extintor  de  incêndio  especificado,

estritamente  de  acordo  com  as  normas  vigentes  do  Corpo  de  Bombeiros  local,  inclusive  o

respectivo suporte e os elementos de fixação necessários.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  unidade  (un)  de  extintores  especificados

instalados.
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Luminária de emergência autônoma com lâmpada

DESCRIÇÃO:  Luminária  de  emergência  autônoma com 30  leds  -  2w -  autonomia  min.  3h  –

completa.

RECOMENDAÇÕES:  Serão  fornecidos  e  instalados  todos  os  componentes  do  aparelho  de

iluminação, especificado, inclusive a(s) lâmpada(s) bem como sua instalação no respectivo ponto

de luz.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de luminária instalada.

Recalque de passeio com união engate rápido - registro tipo globo 2 ½".

DESCRIÇÃO: Recalque de passeio com união engate rápido - registro tipo globo 2 ½".

RECOMENDAÇÕES:  O registro de recalque deverá ser instalado no passeio, conforme projeto

técnico de proteção contra incêndio e normas vigentes do Corpo de Bombeiros, compreendendo,

além do fornecimento e instalação do registro tipo globo, a execução completa da respectiva caixa

de alvenaria.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, será medido por unidade (un).

Hidrante com união de engate rápido - registro tipo globo 2 ½".

DESCRIÇÃO: Hidrante com união de engate rápido - registro tipo globo 2 ½".

RECOMENDAÇÕES: Os hidrantes serão instalados conforme projeto técnico de proteção contra

incêndio e de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros, incluindo fornecimento e

instalação do respectivo registro tipo globo e exclusive e abrigo e acessórios.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, será medido por unidade (un).

Abrigo de embutir para hidrante e mangueira - chapa de aço

DESCRIÇÃO: Caixa de incêndio 60x75x17cm - fornecimento e instalação.

RECOMENDAÇÕES:  As  caixas  de  incêndio  serão  instalados  dentro  da  edificação,  conforme

indicação  no  projeto  técnico  de  proteção  contra  incêndio  e  normas  vigentes  do  Corpo  de

Bombeiros, inclusive os elementos de fixação necessários.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, será medido por unidade.

Mangueira de incêndio com união de engate rápido, 30m - 1 ½".

DESCRIÇÃO: Mangueira de incêndio com união de engate rápido, 30m - 1 ½".
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RECOMENDAÇÕES: A mangueira de incêndio é especificada de acordo com as normas vigentes

do Corpo de Bombeiros e instalada dentro da caixa de incêndio.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, será medido por unidade.

Esguicho de incêndio com engate rápido - 1 1/2"x1/2".

DESCRIÇÃO: Esguicho de incêndio com engate rápido - 1 1/2"x1/2".

RECOMENDAÇÕES: O esguicho de incêndio é especificado de acordo com as normas vigentes

do Corpo de Bombeiros e instalado dentro da caixa de incêndio.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, será medido por unidade.

Bateria automotiva selada sem complementação de nível 40ah-12v.

DESCRIÇÃO: Bateria automotiva selada sem complementação de nível 40ah-12v.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, será medido por unidade.

Central de alarme de incêndio até 12 laços.

DESCRIÇÃO: Central de alarme de incêndio até 12 laços.

RECOMENDAÇÕES: Será fornecido e instalado central  de alarme de incêndio, bem como os

elementos de fixação, estritamente de acordo com as normas de segurança vigentes.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, será medido por unidade.

Acionador liga-desliga para bomba com martelo quebra vidro.

DESCRIÇÃO: Acionador liga-desliga para bomba com martelo quebra vidro.

RECOMENDAÇÕES: O acionador fica próximo ao hidrante e o mesmo deverá estar de acordo as

especificações técnicas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, será medido por unidade.

Sirene eletrônica som agudo ondulante 24v-100 à 120db, com flash.

DESCRIÇÃO: Sirene eletrônica som agudo ondulante 24v-100 à 120db, com flash.

RECOMENDAÇÕES:  A sirene fica próxima ao hidrante e a mesma deverá estar de acordo as

especificações técnicas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, será medido por unidade.
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Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, diâmetro 50 (2"),

instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_12/2015.

DESCRIÇÃO: Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, diâmetro

50 (2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_12/2015.

RECOMENDAÇÕES: Fornecimento e instalação de tubo galvanizado de acordo com as normas

vigentes do Corpo de Bombeiros.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, será medido em metro.

(Composição representativa) do serviço de instalação tubos de PVC, soldável, água fria,

diâmetro  32  mm  (instalado  em  ramal,  sub-ramal,  ramal  de  distribuição  ou  prumada),

inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015.

DESCRIÇÃO: (Composição representativa) do serviço de instalação tubos de PVC, soldável, água

fria, diâmetro 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive

conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015.

RECOMENDAÇÕES: O serviço de instalação de tubo de PVC tem como objetivo  conectar  o

cavalete de água até o reservatório para o seu abastecimento.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, será medido em metro.

Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto.

DESCRIÇÃO: Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto.

RECOMENDAÇÕES: O  envelopamento  tem  como  objetivo  cobrir  a  tubulação  com  concreto

simples,  consumo mínimo 150,00kg  cim/m³,  com garantia  de  cobrimento  mínimo de  5,00cm,

independente da bitola do tubo.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, será medido em metro.

RA-07 Reservatório metálico acoplado 23m3 h=7,00m.

DESCRIÇÃO: Reservatório  metálico  multicelular  para  água  potável,  diâmetro  2,39  m;  duas

células,  sendo  uma inferior  e  outra  superior,  com casa  de  máquinas,  fixado  sobre  base  em

concreto armado. 

RECOMENDAÇÕES: Verificar  as  dimensões  geométricas,  acessórios,  conexões,  divisões

internas,  plataformas  e  portas  de  acesso,  riscos  na  pintura  externa  e  interna,  espessura  do

revestimento e aderência conforme NBR 11003, pontos de solda de acessórios no costado devem
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ser totais sem frestas que possam provocar a entrada de água, verificar alinhamento de soldas,

que devem ser alternadas a cada virola (anel), circularidade e prumo do reservatório, qualidade da

solda e que estes itens não interfiram na qualidade visual do produto acabado, não deverá ser

aceito  repuxos  de  solda  que  interfiram  na  qualidade  estética  do  reservatório,  verificar

groutheamento dos nichos de ancoragem, fixação, prumo do reservatório sobre a base e conferir

o tipo de revestimento aplicado internamente e externamente e o tipo de aço utilizado. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, será medido em unidade.

Escavação manual, profundidade igual ou inferior a 1,50 m

DESCRIÇÃO: Para execução de base de concreto armado deverá ser executada escavação e

remoção do material existente, de forma a comportar a vigas previstas. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de escavação executada

considerando-se  as  dimensões  efetivamente  escavadas  e  desconsiderando-se  eventuais

desbarrancamentos.

Lastro de brita

DESCRIÇÃO:  Deverá  ser  fornecido,  lançado  e  espalhado  pedra  britada  número  2,  para

lastreamento de valas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de lastro de brita executado,

considerando-se a espessura média final da camada de brita ou agregado lançado e a largura

total da vala, apropriada de acordo com os critérios estabelecidos para o cálculo da escavação. 

Armadura em aço CA-60

DESCRIÇÃO:  O  item  remunera  o  fornecimento  de  aço  CA-60,  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.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: A armadura em barra de aço CA-60 será medido pelo peso nominal das

bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
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Concreto fck=20,0mpa – virado na obra

DESCRIÇÃO: Após a execução da armadura, o concreto virado na obra será lançado sendo que

deverá ter resistência característica especificada, para a execução de elementos de fundação,

inclusive adensamento, acertos manuais e cuidados de cura.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico (m³)

de concreto lançado.

Seta para hidrante/extintor de incêndio

DESCRIÇÃO: Fornecimento e instalação de seta para extintor de incêndio, estritamente de acordo

com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O serviço  será  pago por  unidade  (un)  de  setas  para  indicação de

extintores instalados.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza geral da obra

DESCRIÇÃO: O serviço de limpeza geral de todas as superfícies em área pavimentada e passeio

público.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de área limpa.

Placa inaugural - 600x500x3mm

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a placa em aço inox AISI 304, esp. 1/8”, com 4 botões

em aço inox torneado, fixada com adesivo HILT HIT-C-20, acabamento escovado/polido e a mão

de obra para a sua instalação.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de placa instalada.
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APOIO ADMINISTRATIVO

FUNDAÇÃO

Escavação manual, profundidade igual ou inferior a 1,50 m

DESCRIÇÃO: Para execução de vigas baldrames deverá ser executada escavação e remoção do

material existente, de forma a comportar a vigas previstas. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de escavação executada

considerando-se  as  dimensões  efetivamente  escavadas  e  desconsiderando-se  eventuais

desbarrancamentos.

Lastro de brita

DESCRIÇÃO:  Deverá  ser  fornecido,  lançado  e  espalhado  pedra  britada  número  2,  para

lastreamento de valas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de lastro de brita executado,

considerando-se a espessura média final da camada de brita ou agregado lançado e a largura

total da vala, apropriada de acordo com os critérios estabelecidos para o cálculo da escavação. 

Armadura em aço CA-60

DESCRIÇÃO:  O  item  remunera  o  fornecimento  de  aço  CA-60,  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.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: A armadura em barra de aço CA-60 será medido pelo peso nominal das

bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

Concreto fck=20,0mpa – virado na obra

DESCRIÇÃO: Após a execução da armadura, o concreto virado na obra será lançado sendo que

deverá ter resistência característica especificada, para a execução de elementos de fundação,

inclusive adensamento, acertos manuais e cuidados de cura.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico (m³)

de concreto lançado.
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Impermeabilização do respaldo da fundação – argamassa impermeável

DESCRIÇÃO:  Os  blocos  de  coroamento  deverão  ser  impermeabilizados  com  argamassa

impermeável  nas  laterais  e  no  topo  antes  do  assentamento  das  alvenarias,  como  medida

preventiva, evitando a subida a subida de água por capilaridade no revestimento da alvenaria.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de bloco impermeabilizado.

ALVENARIA

Blocos vazados de concreto – 14cm

DESCRIÇÃO:  A  alvenaria  deverá  ser  executada  conforme  as  recomendações  da  Normas

Técnicas Brasileiras vigentes, nas dimensões e nos alinhamentos indicados no projeto. Para o

levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos

blocos e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em

função das características dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção

1:0,2,5:4 em volume, sendo uma parte de cimento, meia parte cal e oito partes de areia média ou

grossa. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com os aglomerantes

empregados na fabricação da argamassa e com o bloco. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de alvenaria executada.

Vergas, cintas e pilaretes de concreto

DESCRIÇÃO: Após a colocação de canaleta de concreto e armação deverá ser lançado graute e

amarração para verga e contraverga,  inclusive adensamento,  acertos manuais e cuidados de

cura.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico (m³)

de graute lançado.
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FORRO

Forro de gesso comum – placa convencional (fornecimento e instalação) 

DESCRIÇÃO:  Instalação  de  forro  de  gesso  em  placas,  fixação  com  arame  em  estrutura

independente da estrutura da cobertura para que não haja aparecimento de trincas e fissuras. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de placa instalada.

Tinta PVA (látex) – concreto ou reboco sem massa corrida 

DESCRIÇÃO: Execução de serviços de pintura deverá ser em todo o teto, com tinta látex PVA,

conferindo-lhe um acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos,

antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e

mofo. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de superfície revestida.

ALVENARIA / DIVISÓRIA

Chapisco comum – argamassa de cimento e areia 1:3 

DESCRIÇÃO: Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água, destinada

a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. A argamassa de chapisco

deverá  ter  consistência  fluida  e  ser  constituída  de  areia,  predominantemente  grossa,  com

dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5

mm, textura aberta com superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de

pequenas áreas da base. Quando a superfície for extremamente lisa, ou untada por produtos

utilizados nas formas, é aconselhável apiloar, ou jatear areia antes chapiscar. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de superfície chapiscada.

Emboço interno – argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 

DESCRIÇÃO: A parede receberá emboço, para após aplicação das cerâmicas, em argamassa

traço  1:4/12,  com  10  mm  de  espessura,  com  preparo  mecânico  com  betoneira,  aplicada
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manualmente em faces internas e externas dos elementos. O revestimento será regularizado e

desempenado com régua e desempenadeira, com superfícies perfeitamente planas, não sendo

tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de superfície revestida.

Revestimento de gesso 

DESCRIÇÃO: As paredes que receberão pintura, exceto parede externa, deverão ser revestidas

com gesso deixando a superfície lisa e uniforme, bem como estarem limpas, secas, sem poeiras,

gorduras, sabões e mofos. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de superfície revestida.

Revestimento texturizado acrílico com microagregados

DESCRIÇÃO:  A  parede  receberá  massa  texturizada  com  tinta  acrílica  cor  concreto.  O

revestimento será regularizado e desempenado

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de superfície revestida.

Tinta acrílica – concreto ou reboco sem massa corrida 

DESCRIÇÃO:  Execução  de  serviços  de  pintura  deverá  ser  em  todas  as  paredes  internas  e

externa (exceto nos w.c. feminino e masculino e lavabos) com tinta acrílica, conferindo-lhe um

acabamento uniforme. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da

tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de superfície revestida.

Azulejos, junta de amarração ou a prumo – assentes com argamassa colante. 

DESCRIÇÃO: As cerâmicas serão de primeira qualidade (classe A, ou classe extra), indicada para

revestimentos internos, nas dimensões: 20 cm x 20 cm e resistência química: classe B (média

resistência química a produtos domésticos e de piscinas), ao manchamento, ao choque térmico,
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Carga de ruptura, etc. O local deverá estar limpo e preparado para o assentamento, atendendo as

recomendações dos fabricantes. 

As áreas que contemplam as cerâmicas são: w.c. feminino, w.c. masculino e lavabos. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de superfície revestida.

Placas de granilite – 30 mm de espessura 

DESCRIÇÃO: Nos w.c. feminino e masculino deverá ser instalado placas de granilite incluindo

elementos de fixação que se fizerem necessários. A placa deverá estar lisa e sem manchas. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de placas instaladas.

PISO

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 

DESCRIÇÃO:  Antes  de  iniciar  a  execução  do  contrapiso,  o  piso  deverá  ser  regularizado  e

compactado de modo ficar nivelado adequadamente. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de superfície regularizada e compactada.

Pedrisco com compactação manual – espessura de 5 cm 

DESCRIÇÃO:  Antes  da  execução  do  contrapiso,  deverá  receber  uma  camada  de  brita  com

preparo de fundo sendo o seu lançamento manualmente. Deverá estar uniforme e nivelado.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de pedrisco lançado.

Lastro de concreto – 150 kg 

DESCRIÇÃO: Após o lastro de brita, deverá ser lançado o lastro de concreto com uma espessura

de 5 cm, não sendo admitido uma espessura menor e deve estar devidamente nivelado. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico (m³)

de lastro de concreto lançado.
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Regularização com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média de 30 mm. 

DESCRIÇÃO:  Todo  o  piso  receberá  uma  camada  de  argamassa  de  cimento  e  areia  para

regularizá-lo executando caimento adequado e sem qualquer imperfeição. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de regularização executada.

Piso cerâmico esmaltado (PEI 5) – assentado com argamassa colante 

DESCRIÇÃO:  Em  toda  área  interna,  será  assentado  piso  cerâmico.  Não  poderá  apresentar

irregularidades  e  os  níveis  deverão  estar  de  acordo  com projeto  apresentado.  As  cerâmicas

deverão ser esmaltada de primeira qualidade (classe A,  ou classe extra),  indicada para pisos

internos sujeitos a lavagem frequente, resistência: química classe A (alta resistência química a

produtos domésticos e de piscinas), ao manchamento, à abrasão 

superficial classe IV (PEI-4), ao risco, a gretagem, ao choque térmico, etc. Para o assentado do

piso será preparada argamassa mista de assentamento no traço 1:0,5:5, pasta de cimento para

ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a base; aplicação da argamassa mista

de  assentamento  na  espessura  média  de  2,5  cm,  e  o  assentamento  das  peças,  conforme

exigências das normas e recomendações dos fabricantes. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²) de piso cerâmico instalado.

Rodapé cerâmico esmaltado (PEI 5) - assentado com argamassa colante 

DESCRIÇÃO: Será instalado rodapé na área onde será posto policial.  As paredes que serão

assentados 

os rodapés,  deverão estar  lisas  e sem quaisquer  irregularidades.  Rodapé em placa cerâmica

esmaltada de primeira qualidade (classe A, ou classe extra), com altura de 7 cm, indicado para

pisos internos sujeitos a lavagem frequente; resistência: química classe A (alta resistência química

a produtos domésticos e de piscinas), ao manchamento, à abrasão superficial classe IV (PEI-4),

ao risco, a gretagem, ao choque térmico, 

etc. Para a execução do rodapé é necessário o corte das peças por meio de ferramenta com

ponta de vídia ou diamante e o assentamento, preparo da argamassa mista de assentamento no

traço 1:0,5:5, pasta de cimento para ponte de aderência, aplicação da pasta de cimento sobre a
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base; aplicação da argamassa mista de assentamento na espessura média de 2,5 cm, conforme

exigências das normas e recomendações dos fabricantes. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro linear (m) de

rodapé cerâmico instalado.

Soleira para porta em granito cinza sem polimento (fosco). 

DESCRIÇÃO: Assentamento de soleira,  e=3 cm, nos vãos das portas.  As peças deverão ser

planas, sem trincas ou deformações, ter textura uniforme e polida. A argamassa deverá apresentar

resistência e adequada para o assentamento sendo o traço 1:4. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro linear (m) de

soleira instalada.

ESQUADRIA / ELEMENTO VAZADO

Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4

(cimento e areia) 

DESCRIÇÃO: Deverá ser instalado em local indicado no projeto. As peças deverão estar isentas

de quaisquer defeitos. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de elementos instalados.

 

Caixilho em alumínio anodizado, fixo, sem ventilação permanente 

DESCRIÇÃO: Os caixilhos deverão ser confeccionados de acordo com as medidas apresentadas

em projeto. As fixações serão executadas de acordo com a determinação do fabricante. Antes da

instalação dos caixilhos, deverá observar o vão e os peitoril bem como as folgas necessárias para

a instalação. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de caixilhos instalados.

Caixilho em alumínio anodizado - de correr 

DESCRIÇÃO: Os caixilhos deverão ser confeccionados de acordo com as medidas apresentadas

em projeto. As fixações serão executadas de acordo com a determinação do fabricante. Antes da

instalação dos caixilhos, deverá observar o vão e os peitoril bem como as folgas necessárias para

a instalação. 
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UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de caixilhos instalados.

Vidro liso de segurança, temperado incolor, espessura de 6 mm 

DESCRIÇÃO:  Os vidros  a  serem instalados nos  caixilhos  deverão estar  limpos  e  isentos  de

quaisquer defeitos que possam prejudicar a sua instalação. A espessura é de 6 mm, temperado

incolor. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de vidro instalados.

Caixilho em alumínio anodizado – basculante

DESCRIÇÃO: Os caixilhos deverão ser confeccionados de acordo com as medidas apresentadas

em projeto. As fixações serão executadas de acordo com a determinação do fabricante. Antes da

instalação dos caixilhos, deverá observar o vão e os peitoril bem como as folgas necessárias para

a instalação. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de caixilhos instalados.

Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 4mm

DESCRIÇÃO:  Os vidros  a  serem instalados nos  caixilhos  deverão estar  limpos  e  isentos  de

quaisquer defeitos que possam prejudicar a sua instalação. A espessura é de 6 mm, temperado

incolor. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de vidro instalados.

Porta lisa especial / sólida para instalações sanitárias – 62 x 165 cm 

DESCRIÇÃO: 

Madeira: Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos

ou  brocas.  A madeira  deve  estar  bem seca.  As  folhas  de porta  deverão ser  executadas  em

madeira lisa especial / sólida própria para instalações sanitárias. 

Ferragens: As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco,

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga

o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de portas instaladas.
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Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm,

incluso dobradiças - fornecimento e instalação.

DESCRIÇÃO: 

Madeira: Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos

ou  brocas.  A madeira  deve  estar  bem seca.  As  folhas  de porta  deverão ser  executadas  em

madeira lisa especial / sólida própria para instalações sanitárias. 

Ferragens: As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco,

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga

o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de portas instaladas.

Porta lisa comum / encabeçada – 82x210cm 

DESCRIÇÃO: 

Madeira: Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos

ou  brocas.  A madeira  deve  estar  bem seca.  As  folhas  de porta  deverão ser  executadas  em

madeira  compensada  de  35  mm,  com  enchimento  sarrafeado,  semioca,  revestidas  com

compensado de 3 mm em ambas as faces. Os marcos e alisares (largura 8 cm) deverão ser

fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

Ferragens: As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco,

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com folga

o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de portas instaladas.

Batente de madeira (14 cm) – para porta de 1 folha, sem bandeira (inclui guarnição). 

DESCRIÇÃO: 

Batente: Antes da instalação da porta, o batente deverá ser fixado no requadro do vão. 

Deverá ser utilizada madeira de lei,  sem nós ou fendas,  não ardida,  isenta de carunchos ou

brocas. A madeira deve estar seca. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de batentes instalados.
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Porta de alumínio anodizado, veneziana – abrir, 1 folha 

DESCRIÇÃO:  As  portas  de  alumínio  tipo  veneziana  com guarnição  serão confeccionadas  de

acordo com as medidas apresentadas em projeto. As fixações serão através de parafusos, sendo

que deverá observar o vão e o nível para evitar qualquer defeito posterior.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de portas de alumínio

instaladas.

Esmalte sintético – esquadrias e peças de mercenária, com emassamento 

DESCRIÇÃO: Todas as portas receberão duas demãos de pintura esmalte sintético.  Antes da

execução  da  pintura,  deverá  realizar  a  limpeza  da  superfície,  conforme  recomendações  do

fabricante. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de superfície revestida.

Fechadura tipo gorge,  55mm, tráfego intenso, maçaneta em zamac, guarnições em aço,

acabamento cromado brilhante – inclusive adaptação da furação 

DESCRIÇÃO: Fornecimento e  instalação das fechaduras  especificadas,  inclusive  o respectivo

jogo de chaves, guarnições, maçanetas (quando existentes) e parafusos de fixação de acordo

com o fabricante. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de fechaduras instaladas.

Targeta de sobrepor, tipo “livre-ocupado” – 60x65mm – inclusive adaptação e furação 

DESCRIÇÃO:  Fornecimento  da  targeta  de  sobrepor  especificada,  inclusive  as  respectivas

guarnições e parafusos de fixação, bem como sua instalação em furação preexistente, inclusive

os serviços de adaptação que se fizerem necessários. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de targetas instaladas.

Peitoril de granito polido – espessura de 2cm 

DESCRIÇÃO:  Fornecimento  e  colocação  do  peitoril  especificado,  para  arremate  de  vãos  em

alvenarias com espessura de 1 tijolo, inclusive a respectiva argamassa de assentamento. Antes

da instalação deverá observar o caimento para não ocasionar infiltrações posteriores. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro linear (m) de peitoril instalado.
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INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E REDE DE GÁS

Instalações hidráulicas incluindo tubos e conexões. 

As instalações hidráulicas deverão ser realizadas de acordo com as normas técnicas e deverá

estar interligada com a rede existente. 

Faz parte das instalações hidráulicas:

Tubo de PVC rígido, soldável (linha água) – 50mm (11/2”);

Tubo de PVC rígido, soldável (linha água) – 32mm (1”);

Tubo de PVC rígido, soldável (linha água) – 25mm (3/4”);

Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4");

Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3");

Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2");

Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (11/2");

Os serviços serão pagos por metro de tubulações executadas, considerando-se o comprimento efetivo dos

caminhos percorridos. 

O custo unitário remunera o fornecimento e instalação das tubulações especificadas inclusive eventuais

perdas de corte, o material de vedação ou colagem necessário e as respectivas conexões.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro (m) de tubulação especificada instalada.

Caixa sifonada de pvc rígido – 100x150mm 

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do material especificado.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) especificada.

Registro de gaveta, metal amarelo – ¾”. 

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  instalação  do  registro  inclusive  o

material de vedação necessário.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de registro instalado.

Registro de gaveta, metal amarelo – 1”. 

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  instalação  do  registro  inclusive  o

material de vedação necessário.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de registro instalado.
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Válvula de descarga externa com alavanca 1 ¼”. 

DESCRIÇÃO: O custo unitário  remunera o fornecimento e  instalação da válvula  de descarga

especificada,  a  tubulação correspondente à sua ligação com a respectiva  bacia  sanitária  e o

material de vedação necessário.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de válvula de descarga instalada.

Caixa de gordura, alvenaria de tijolos maciços comuns - 60x60cm

DESCRIÇÃO: Execução de caixa de gordura - 60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços comuns,

inclusive os respectivos serviços de escavação e reaterro.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de caixa de gordura instalada.

Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de solo, exclusive

solo rochoso, inclusive os acréscimos laterais necessários à execução da caixa, o apiloamento do

fundo da cava, o reaterro apiloado dos vazios restantes e o espalhamento das sobras.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de escavação executada,

considerando-se as dimensões da projeção horizontal interna da caixa acabada e a profundidade

efetivamente escavada.

Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto (fundo)

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  lançamento  de  concreto  simples,

consumo mínimo de 200kg CIM/M³, para lastreamento de fundos de caixas de ligação.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  cúbico  (m³)  de  lastro  de  concreto

executado, considerando-se a área de projeção horizontal externa da caixa e a espessura média

final da camada de concreto lançada. 

Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1 tijolo, revestida

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  a  execução  de  laterais  de  caixas  de  ligação  com

alvenaria de tijolos maciços comuns, conforme especificado, bem como o respectivo revestimento

interno, das laterais e do fundo, executado com argamassa impermeável de cimento e areia e
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protegido por 2 (duas) demãos de tinta betuminosa, com consumo mínimo final de 0,50 litro por

metro quadrado.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de alvenaria executada,

considerando-se  a  área  das  superfícies  verticais  internas  da  caixa  acabada,  excluídas  as

interseções.

Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  a  execução  de  tampas  de  caixas  de  ligação,  com

concreto armado consumo mínimo de 330,00kg cim/m³, bem como sua colocação.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de tampa de concreto

executada, considerando-se sua área de projeção horizontal.

Cavalete de entrada – 1 1/4” 

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento do material necessário à execução do

cavalete de entrada especificado, inclusive o respectivo registro gaveta, bem como sua instalação,

estritamente de acordo com as normas vigentes da concessionária local de água e esgoto

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  unidade  (un)  de  cavalete  de  entrada

executado.

Abrigo para cavalete entrada, Ø 11/4”, Ø 11/2” ou 2” em alvenaria revestida

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento do material necessário e a execução do

abrigo especificado, estritamente de acordo com as normas vigentes da concessionária local de

água e esgoto.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O serviço  será  pago  por  unidade  (un)  de  abrigo  para  cavalete  de

entrada executado.

Aparelhos sanitários, louças, metais e outros 

Barra de apoio para deficientes l=80 cm (barras com diâmetro entre 3,0 e 4,5cm). 

Barra de apoio para deficientes l=45 cm (barras com diâmetro entre 3,0 e 4,5cm). 

DESCRIÇÃO: Estas barras serão instaladas nos sanitários P.C.D e deverá estar de acordo com

as normas da NBR 9050. 
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UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de barras instaladas.

Bacia sanitária alteada para portadores de deficiência física. 

DESCRIÇÃO: No P.C.D. será instalado vaso sanitário para portadores com deficiência sendo que

a distância entre o vaso e a parede deverá estar de acordo com as normas da NBR 9050.   

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de bacias alteadas instaladas.

Bacia sanitária com caixa acoplada de louça branca. 

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  instalação  da  bacia  sanitária

especificada,  devidamente  equipada  com  o  respectivo  tampo  e  assento  de  plástico  flexível,

inclusive os parafusos de metal cromado e a massa de vidraceiro para fixação e assentamento da

base,  o  tubo  de  ligação  em  ABS  cromado  e  o  material  e  acessórios  necessários  para  sua

instalação e ligação às redes de água e esgoto.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de bacia sanitária instalada.

Mictório individual de louça branca, tipo bacia – de centro. 

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  instalação  do  mictório  individual

especificado,  devidamente  equipado  com  o  respectivo  jogo  de  metais  sanitários,  inclusive  o

material e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de mictório individual instalado.

Lavatório de louça branca, sem coluna, capacidade mínima 5 litros. 

DESCRIÇÃO: O custo unitário  remunera o fornecimento e instalação do lavatório sem coluna

especificado, devidamente equipado com os respectivos acessórios (tubo de ligação 1/2”, válvula

1” e sifão 1” x 1 1/2”, todos de metal com acabamento cromado), inclusive os suportes de ferro

para fixação e o material e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de água

e esgoto, exclusive torneira.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de lavatório sem coluna instalado.

Espelho comum – espessura de 3mm. Será instalado apenas no lavabo. 

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do espelho especificado.
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UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de espelho instalado,

considerando-se sua área efetiva.

Papeleira de louça branca de 15x15cm.

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e instalação de papeleira especificada

inclusive o material necessário para sua fixação.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de papeleira instalada.

Porta toalha de papel inter folhas. 

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e instalação da saboneteira especificada

inclusive o material necessário para sua fixação.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de saboneteira instalada.

Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido. 

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e instalação da saboneteira especificada

inclusive o material necessário para sua fixação.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de saboneteira instalada.

Torneira de pressão para lavatório, metal cromado – ½”. 

DESCRIÇÃO:  O custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  instalação  de torneira  de  pressão

especificada, inclusive o material de vedação necessário, e deverá atender as recomendações do

fabricante. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de torneira instalada.

Torneira de mesa com acionamento manual e fechamento automático

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e instalação de torneira especificada em

lavatório dedicado a pessoa com deficiência, inclusive o material de vedação necessário, e deverá

atender as recomendações do fabricante. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de torneira instalada.
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Cuba simples de aço inoxidável chapa 20 - 500x400x200mm

DESCRIÇÃO: Cuba simples de aço inoxidável chapa 20 - 560x335x150mm, a ser fornecida e

instalada devidamente equipada com os respectivos acessórios (válvula tipo americana 1 1/2” x 3

3/4"  e  sifão  1  1/2”  x  2”,  ambos  de  metal  com  acabamento  cromado),  inclusive  o  material

necessário para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de cuba especificada.

Torneira de pressão para pia, com corpo longo e aerador - 3/4"

DESCRIÇÃO: Torneira de pressão para pia, com corpo longo e aerador – ¾”, a ser fornecido e

instalado, inclusive o material de vedação necessário.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de torneira especificada instalado.

Tampo para bancada úmida - granito cinza andorinha - espessura 2cm

DESCRIÇÃO:  Tampo  para  bancada  úmida  -  granito  cinza  andorinha  -  espessura  2cm,

contemplando  o  seu  fornecimento  e  instalação,  inclusive  a  argamassa  de  assentamento  e

polimento do tampo em concreto com lixamento fino manual e duas demãos de verniz acrílico

base água sobre primer.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de tampo para bacada

instalado.

Frontão ou testeira de granito cinza maua - h até 10cm espessura de 2cm

DESCRIÇÃO:  Frontão  ou  testeira  de  granito  cinza  Mauá  –  h=7cm,  contemplando  o  seu

fornecimento e instalação.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro (m) de frontão  instalado.

Rede de gás

Abrigo para gás em blocos de concreto aparente para 2 cilindros

DESCRIÇÃO:  Fornecimento  do  material  necessário  e  a  execução  do  abrigo  especificado,

estritamente de acordo com as normas vigentes da concessionária local de gás.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de abrigo executado.
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Instalação para 2 cilindros GLP 45 kg, exclusive abrigo

DESCRIÇÃO:  Fornecimento e a instalação de todos os materiais necessários para interligação

dos cilindros à rede.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de instalação executada.

Cilindro de G.L.P. de 45kg com carga

DESCRIÇÃO: Fornecimento e a instalação de cilindro G.L.P em abrigo.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de instalação executada.

Válvula esférica monobloco em latão, 3/4” NPT

DESCRIÇÃO: Fornecimento e instalação de válvula esférica diâmetro 3/4” para gás especificado,

inclusive o material de vedação. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de fornecimento.

Tubo preto de aço-carbono, classe SCH-40 - 3/4"

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  instalação  da  tubulação  de  gás

especificada,  inclusive  eventuais  perdas  de  corte,  o  material  de  vedação  necessário  e  as

respectivas conexões, bem como a abertura e fechamento de rasgos em paredes, nos trechos em

que for embutida, ou a escavação e  reaterro de valas com profundidade média de até 0,60 m, nos

trechos em que for enterrada.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O serviço  será pago por  metro  linear  (m)  de tubulação executada,

considerando-se  o  comprimento  efetivo  do  caminho  por  ela  percorrido,  nos  trechos

correspondentes à rede de distribuição.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA / INTERNET

Entrada aérea de energia e telefone – 17 a 20KVA 

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento do material necessário à instalação da

entrada  aérea  especificada,  inclusive  poste,  caixas  e  respectivo  aterramento,  bem como sua

execução, estritamente de acordo com as normas vigentes das concessionárias locais de energia

elétrica e telefonia.
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UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de entrada aérea de energia e

telefone executada.

Quadro de distribuição em chapa metálica – para até 4 disjuntores 

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do quadro de distribuição

especificado,  inclusive a respectiva chave geral e o barramento de fases,  neutro e terra. Nos

quadros de distribuição com até 4 não estão incluídos os barramentos de fase.

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  unidade  (un)  de  quadro  de  distribuição

instalado,  considerando-se  inclusive  os  respectivos  circuitos  de  reserva,  para  efeito  de

determinação do tipo de quadro utilizado.

Mini disjuntor - tipo europeu (IEC) - unipolar 6/25A

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do disjuntor especificado.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de disjuntor instalado.

Caixa telefônica interna padrão TELESP n.2 20x20x12cm

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  instalação  da  caixa  telefônica

especificada,  estritamente  de  acordo  com  as  normas  vigentes  da  concessionária  local  de

telefonia.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) fornecida.

Eletroduto de PVC corrugado reforçado, antichama - 20mm (½")

Eletroduto de PVC corrugado reforçado, antichama - 25mm (¾")

Eletroduto flexível corrugado, PVC - 32 mm (1") 

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do eletroduto especificado,

inclusive eventuais perdas de corte e as respectivas conexões, buchas e arruelas, bem como a

abertura e fechamento de rasgos em paredes, quando se tratar  de tubulação embutida, ou a

escavação  e  reaterro  de  valas  com profundidade  média  de  até  0,60m,  quando  se  tratar  de

tubulação enterrada.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O serviço  será pago por  metro  linear  (m)  de tubulação executada,

considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido.
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Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750V

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do condutor especificado

inclusive  eventuais  perdas de corte  e o material  necessário  para  a execução de emendas e

derivações.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  linear  (m)  de  enfiação  executada,

considerando-se o comprimento efetivo dos condutores instalados. 

Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2"

Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2"

DESCRIÇÃO:  O custo  unitário  remunera a  execução do ponto  de energia  propriamente  dito,

conforme  especificado,  bem  como  a  execução  dos  respectivos  circuitos  de  alimentação.

Remunera, portanto, além do fornecimento e instalação do interruptor e/ou tomada especificada,

da caixa, e do respectivo espelho plástico, bem como todos os elementos de fixação necessários,

tais como braçadeiras, parafusos, buchas e arruelas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de ponto de energia executado.

Ponto seco para telefone - caixa 4"x4"

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  a  execução  do  ponto  telefônico  propriamente  dito,

conforme especificado. Remunera, portanto, além do fornecimento e instalação da caixa de ferro

estampado  e  do  respectivo  espelho  plástico,  bem  como  todos  os  elementos  de  fixação

necessários, tais como braçadeiras, parafusos, buchas e arruelas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de ponto telefônico executado.

Ponto de luz - caixa fundo móvel

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a execução do ponto de luz propriamente dito, conforme

especificado. Remunera, portanto, além do fornecimento e instalação da caixa de ferro estampado

tipo FM, bem como todos os elementos de fixação necessários, tais como braçadeiras, parafusos,

buchas e arruelas.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (un) de ponto de luz executado.
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Luminária comercial de sobrepor, com corpo, aletas planas e tampa porta 

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes

do  aparelho  de  iluminação  especificado,  inclusive  as  lâmpadas  e  reatores,  bem  como  sua

instalação no respectivo ponto de luz.

UNIDADE DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  unidade  (un)  de  aparelho  de  iluminação

instalado.

SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

O  sistema  de  combate  a  incêndio  deverá  seguir  as  normas  estabelecidas  pelo  Corpo  de

Bombeiros. No local deverá instalar extintores e seta para extintor. 

Adesivos para sinalização de incêndio - placas de saída

DESCRIÇÃO: As saídas deverão ser identificadas com placas adesivas de sinalização, conforme

projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (unid.), após instalação de placas.

Extintor de incêndio com carga de pó químico seco - 4kg

DESCRIÇÃO: Extintor  de incêndio  com carga de pó químico seco – 4 kg,  a ser  fornecido e

instalado, estritamente de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros local, inclusive

o respectivo suporte e os elementos de fixação necessários.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  unidade  (un)  de  extintores  especificados

instalados.

Extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 10l

DESCRIÇÃO: Extintor  de incêndio com carga de água pressurizada – 10L,  a ser fornecido e

instalado, estritamente de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros local, inclusive

o respectivo suporte e os elementos de fixação necessários.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  unidade  (un)  de  extintores  especificados

instalados.
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Seta para hidrante/extintor de incêndio

DESCRIÇÃO: Fornecimento e instalação de seta para extintor de incêndio, estritamente de acordo

com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O serviço  será  pago por  unidade  (un)  de  setas  para  indicação de

extintores instalados.

COMPLEMENTARES

Bancada de concreto polido com bordas arredondadas – espessura 30mm 

DESCRIÇÃO: A instalação da bancada deverá estar na altura conforme indicação do projeto. A

bancada será fornecida e instalada sendo que será assentada com argamassa de assentamento,

deverá ser polida com lixamento fino manual e duas demãos de verniz acrílico base água sobre

primer. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago metro quadrado (m²) de bancada instalada.

Limpeza final da obra. 

DESCRIÇÃO: O serviço de limpeza geral de toda a obra.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de área limpa.

GRADIL 

Fd-21 Fechamento de divisa com gradil eletrofundido / sapata (h=235cm) 

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  gradil  eletrofundido  e  execução  de

fundação em sapata  corrida (10 x 60cm), incluindo formas de tábuas de madeira maciça com

espessura de 1” (2,5cm), armação com aço CA-50 (3 x Ø=5mm corridos e 1 x Ø=5mm a cada

15cm), concreto usinado fck 25MPa., impermeabilização rígida, tipo cristalização, na fundação e

na alvenaria de embasamento, pilaretes em concreto (14 x 14cm), formas de tábuas de madeira

maciça com espessura de 1” (2,5cm), armação com aço CA-50 (4 x Ø=12,5mm e estribos de

Ø=5mm a cada 12cm), concreto usinado fck 25MPa, alvenaria de blocos vazados de concreto,

com 2 furos, com as seguintes características: deverão ter faces planas com textura homogênea e

arestas vivas e não deverão apresentar trincas, lascas ou imperfeições visíveis, bloco inteiro de 14

x 19 x 39cm, linha vedação, resistência à compressão mínima: » individual = 20 kgf/cm² e média =
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25 kgf/cm², espessura mínima da parede do bloco = 15mm, absorção máxima de água (individual)

= 15%, peças complementares: blocos canaletas, meio bloco e meia canaleta com as mesmas

características do bloco vazado, enchimento e armação dos blocos canaletas: concreto graute;

armação com aço CA-50 (2 x Ø=6,3mm corridos). Cimalha de concreto com pingadeira. Gradil

confeccionado em perfis de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com

galvanização a fogo, com acabamento em pintura eletrostática à base de poliéster em pó na cor

especificada em projeto, composto de: Painel em malha retangular (65 x 132mm), formada por

barras chatas portantes (25 x 2mm) e fio de ligação redondo (Ø=4,8mm), com moldura em barra

chata (25 x 4,76mm); Montante vertical  em barra chata (76 x 8mm); Conjunto de fixação dos

painéis  aos  montantes:  parafuso  cabeça  redonda  com  arruela  e  porca  antirroubo,  em  aço

galvanizado (2 conjuntos por montante). Acabamento na Alvenaria: - Chapisco fino em ambas as

faces. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por mun (unidade) de placa instalada.

DESCRIÇÕES  E  CONFRONTAÇÕES:  Deverá  ser  instalado  gradil  metálico  sobre  mureta  de

alvenaria revestida a ser executada, com as seguintes descrições e confrontações: Tem início na

estaca 0  de Via  01,  assinalado em planta,  seguindo  linha reta,  lindeira  a  referida  via,  numa

distância de 38,35 m (trinta e oito metros e trinta e cinco centímetros), até a estaca 1+18,35m de

Via 01, desse ponto deflete à esquerda e segue em linha curva numa distância de 8,70 m (oito

metros e setenta centímetros), até a estaca 2+5,45m de Via 01, desse ponto deflete à direita a 90°

(noventa graus) e segue em linha reta numa distância de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco

centímetros), desse ponto deflete à esquerda a 90° (noventa graus) e segue em linha reta numa

distância de 119,85 m (cento e dezenove metros e oitenta e cinco centímetros),  até a estaca

5+6,44 de Via 02, desse ponto o gradil será interrompido para instalação de portão metálico com

comprimento de 4,00 m (quatro metros), até a estaca 5+10,44 de Via 02, desse ponto segue em

linha reta numa distância de 54,20 m (cinquenta e quatro metros e vinte centímetros), até a estaca

11+10,42m de Via 01, desse ponto deflete à esquerda a 90° (noventa graus) e segue em linha

reta numa distância de 13,60 m (treze metros e sessenta centímetros),  desse ponto deflete à

direita e segue em linha curva numa distância de 7,40 m (sete metros e quarenta centímetros), até

a estaca 11+17,31 de Via 01, desse ponto segue em linha reta numa distância de 32,25 m (trinta e

dois metros e vinte e cinco centímetros), até a estaca 13+9,33 de Via 01, desse ponto deflete à

esquerda em linha curva numa distância de 17,90 m (dezessete metros e noventa centímetros),

até a estaca 14+2,91 de Via 01, desse ponto deflete à esquerda em linha curva numa distância de
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15,50 m (quinze metros e cinquenta centímetros),  até a embocadura de Via 01,  desse ponto

deflete à direita em linha curva numa distância de 5,60 m (cinco metros e sessenta centímetros),

até defrontar-se com gradil existente em embocadura de Via 01 e Rua Prefeito Cido Franco, que

totaliza o comprimento de 315,00 m (trezentos e quinze metros).

Portão em gradil eletrofundido 

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e instalação de portão especificado em

local  determinado  pela  Secretaria  de  Obras  e  Planejamento,  bem  como  todos  materiais

necessários a sua fixação.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de portão instalado.

ESTACIONAMENTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação pavimentação para projeto de via pública

DESCRIÇÃO:  Deverá  ser  locado  eixo  de  via  pública,  guias,  sarjetas,  sarjetões  e  baias

apresentadas em projeto, realizado por meio de piquetes distribuídos ao longo da via.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro (m).

PAVIMENTAÇÃO

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com

extrusora, 60 cm base (15 cm base da guia + 45 cm base da sarjeta) x 26 cm altura.

DESCRIÇÃO: Remunera a execução de guia e sarjeta conjugada de concreto moldada in loco

com máquina extrusora, contemplando os seguintes itens:

Ajudante especializado: profissional que manipula a máquina extrusora e auxilia o pedreiro nas

demais atividades.

Pedreiro: profissional que executa as atividades complementares para a execução das guias e

sarjetas extrusadas, tais como: acabamento da guia, juntas de dilatação, etc. 
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Servente: profissional que auxilia o ajudante especializado e o pedreiro com as atividades para a

execução das guias e sarjetas. 

Concreto:  material  utilizado no equipamento  e que dá o molde ao perfil  da guia e/ou sarjeta

acabada. 

Argamassa: material utilizado para fazer o acabamento da superfície da guia e/ou sarjeta.

Extrusora de guias e sarjetas: equipamento que molda a sarjeta e a guia com o uso de forma, que

define o perfil, através da extrusão. 

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 

RECOMENDAÇÕES: Deverão ser executados:

Alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

Execução das guias e sarjetas com máquina extrusora. 

Execução das juntas de dilatação. 

Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro linear (m)

total a ser executado guia e sarjeta extrusada.

Reassentamento de paralelepípedo sobre areia 

DESCRIÇÃO: Os serviços de reassentamento de paralelepípedo incluem todos os fornecimentos

de  mão  de  obra  e  equipamentos  necessários  para  o  arrancar,  limpar,  estocar  manusear,

transportar e assentar os paralelepípedos.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²), medido no projeto.

Rejuntamento de paralelepípedos com areia

DESCRIÇÃO: Os custos unitários incluem todos os fornecimentos de materiais, mão de obra e

equipamentos necessários para limpar e preencher as juntas com o material especificado, irrigar,

varrer, curar e limpar a superfície acabada.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  quadrado  (m2)  de  paralelepípedos

rejuntados, medido no projeto.
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DRENAGEM

Escavação manual, profundidade igual ou inferior a 1,50m

DESCRIÇÃO: Para execução de boca de lobo dupla deverá ser executada escavação e remoção

do material existente, de forma a comportar a boca de lobo prevista, sendo estes executados

sobre a canalização. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de escavação executada

considerando-se  as  dimensões  efetivamente  escavadas  e  desconsiderando-se  eventuais

desbarrancamentos

Caixa de ligação ou inspeção – escavação e apiloamento

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de solo, inclusive

os acréscimos laterais  necessários à execução da caixa,  o apiloamento do fundo da cava,  o

reaterro apiloado dos vazios restantes e o espalhamento das sobras. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de escavação executada,

considerando-se as dimensões da projeção horizontal interna da caixa acabada e a profundidade

efetivamente escavada.

Caixa de ligação ou inspeção – lastro de concreto (fundo)

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  lançamento  de  concreto  simples,

consumo  mínimo  de  200  kg  cim/m³,  para  lastreamento  de  fundos  de  caixas  de  ligação  ou

inspeção.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  cúbico  (m³)  de  lastro  de  concreto

executado, considerando-se a área de projeção horizontal externa da caixa e a espessura média

final  da  camada  de  concreto  lançada.  Para  efeito  de  orçamentado,  sempre  deverá  ser

considerado o lastreamento com uma espessura média de 7,00 cm.

Caixa de ligação ou inspeção – alvenaria de 1 tijolo, revestida

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a execução de laterais de caixas de ligação ou inspeção

com  alvenaria  de  tijolos  maciços  comuns,  conforme  especificado,  bem  como  o  respectivo

revestimento interno, das laterais e do fundo, executado com argamassa impermeável de cimento
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e areia e protegido por 2 (duas) demãos de tinta betuminosa, com consumo mínimo final de 0,50

litro por metro quadrado.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de alvenaria executada,

considerando-se  a  área  das  superfícies  verticais  internas  da  caixa  acabada,  excluídas  as

interseções.

Caixa de ligação ou inspeção – tampa de concreto

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a execução de tampas de caixas de ligação ou inspeção,

com concreto armado consumo mínimo de 330,00 kg cim/m³, bem como sua colocação.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de tampa de concreto

executada, considerando-se sua área de projeção horizontal.

Manta geotêxtil 

DESCRIÇÃO: O custo unitário  remunera o fornecimento e instalação de  manta  geotêxtil  com

resistência à tração longitudinal de 10kn/m e transversal de 9kn/m

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de manta instalada.

Dreno de brita

DESCRIÇÃO:  Os  custos  unitários  incluem  todas  as  despesas  para  fornecer,  carregar,  transportar,

descarregar,  espalhar  e  compactar  o  material  adequadamente  escolhido  e  aprovado pela  Fiscalização,

incluindo também acertos manuais do terreno e da base.

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  cúbico  (m³)  de  base  medida  conforme

determinação do projeto ou Fiscalização.

Reaterro de valas, inclusive compactação

DESCRIÇÃO:  A valas  abertas  deverão  ser  reaterradas,  executando  camadas  de  20,00  cm

devidamente apiloadas, inclusive o espalhamento das sobras. 

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O serviço  será  pago por  metro  cúbico (m³)  de reaterro executado,

considerando-se  a  diferença  entre  o  volume  de  escavação  e  a  soma  dos  volumes  da  peça

aterrada, do respectivo berço e, quando for o caso, dos materiais drenantes aplicados.
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Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) – 60mm (2")

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  instalação  da  tubulação  de  água

especificada inclusive eventuais perdas de corte, o material de vedação ou colagem necessário e

as respectivas conexões.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O serviço  será pago por  m (metro  linear)  de tubulação executada,

considerando-se  o  comprimento  efetivo  do  caminho  por  ela  percorrido,  nos  trechos

correspondentes ao barrilete do sistema de reservação.

COMPLEMENTARES

Caiação em meio-fio

DESCRIÇÃO: Os serviços de caiação em meio-fio compreendem o fornecimento de cal virgem

comum  para  argamassas  (NBR  6453),  pintor  com  encargos  complementares,  servente  com

encargos complementares.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de superfície de guia

pintada.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Poste de aço cônico continuo reto

DESCRIÇÃO: Deverá ser fornecido e instalado, conforme projeto, poste de aço cônico continuo

reto, engastado, h=9m.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (unid) de poste instalado.

Chumbador de aço para fixação de poste de aço reto

DESCRIÇÃO: Deverá ser fornecido e instalado, conforme projeto, chumbador de aço para fixação

de poste de aço reto de h=9m com flange.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (unid) de chumbadores instalado.

Braço p/ luminária pública 

DESCRIÇÃO: Deverá ser fornecido e instalado braço p/ luminária pública 1 x 1,50 m, em tubo aço

galvanizado 3/4″, p/ fixação em poste.
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UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (unid) de braços instalado.

Abraçadeira de fixação de bracos de luminárias

DESCRIÇÃO: Deverá ser fornecido e instalado abraçadeira de fixação de bracos de luminárias de

4".

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (unid) de abraçadeira instalada.

Reator para lâmpada vapor de sódio alta pressão

DESCRIÇÃO:  Deverá  ser  fornecido  e  instalado  reator  para  lâmpada  vapor  de  sódio  de  alta

pressão, potência 220v/250w, para uso externo.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (unid) de reator instalado.

Lâmpada de vapor de sódio

DESCRIÇÃO: Deverá ser fornecido e instalado Lâmpada de vapor de sódio de 250wx220v

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por unidade (unid) de lâmpada instalada.

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm²

DESCRIÇÃO: Deverá ser fornecido e instalado cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama

450/750 v, para circuitos terminais.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro (m) de fiação especificada instalada.

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm²

DESCRIÇÃO: Deverá ser fornecido e instalado cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², antichama

450/750 v, para circuitos terminais.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro (m) de fiação especificada instalada.

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm²

DESCRIÇÃO: Deverá ser fornecido e instalado cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², antichama

450/750 v, para circuitos terminais.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro (m) de fiação especificada instalada.
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Duto espiral flexível singelo PEAD d=75mm(3")

DESCRIÇÃO: Deverá ser fornecido  e instalado duto espiral flexível singelo PEAD d=75mm(3")

revestido  com PVC com fio  guia  de  aço  galvanizado,  lançado  direto  no solo,  incluindo  suas

conexões.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro (m) de duto especificada instalado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Durante a execução da obra, as contas de água bem como de energia elétrica deverão

estar sob responsabilidade da empresa até o término da obra.

Todos os serviços obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e

NBR’s e estarão sob fiscalização e orientação dos profissionais responsáveis.

Durante a obra, a empresa contratada terá total  responsabilidade sobre os materiais e

maquinários utilizados no local, desta forma a manutenção ou desaparecimento de algum item

não será de responsabilidade da prefeitura.

Cores e tipos de acabamentos em geral serão definidos e/ou aprovados pela Secretaria de

Obras e Planejamento desta Prefeitura.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, aos 06 de Setembro de 2019.

_______________________________________

Arquiteta Sandra Teixeira Malvese
Responsável Técnico

CAU: A 56.140-1
RRT: 8054765
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