
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESF SAÚDE CERTA

LOCAL: RUA CLAUDIONOR CERRI, JARDIM SÃO SEBASTIÃO

CIDADE: SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA - SP

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.

1.0

1.1 CDHU 12.01.021
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - 
completa

M

1.2 CDHU 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 
vala ou cava até 1,5 m

M3

1.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3

1.4 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa

KG

1.5 CDHU 10.01.060
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 
MPa

KG

1.6 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3

1.7 CDHU 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

M3

1.8 CDHU 14.01.060
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 
19 x 19 x 39 cm - classe A

M2
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MEMORIAL DESCRITIVO

O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa,
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame,
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas. 

AMPLIAÇÃO SALA FISIOTERAPIA E SALA DE VACINAÇÃO

Fundação

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, 
preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm.

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em
solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame,
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas. 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para execução de
alvenaria de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm e
resistência mínima a compressão de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à
compressão de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

Alicerce, Impermeabilização e aterro



1.9 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa

KG

1.10 CDHU 10.01.060
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 
MPa

KG

1.11 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2

1.12 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3

1.13 CDHU 11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
estrutura

M3

1.14 CDHU 32.17.010
Impermeabilização em argamassa impermeável com 
aditivo hidrófugo

M3

1.15 CDHU 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 
solventes orgânicos, sobre massa

M2

1.16 CDHU 06.01.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 
campo aberto

M3

1.17 CDHU 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria M3

1.18 CDHU 05.10.023
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão 
para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km

M3

O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa,
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame,
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas. 

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução e
instalação de formas para estrutura, em tábua de Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana
ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como
Cambará) 
de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento,
desmoldante, desforma e descimbramento.

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à
compressão de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa impermeável com
aditivo hidrófugo, compreendendo:
a) Argamassa de cimento e areia no traço: uma parte de cimento para três de areia (1:3);
b) Hidrófugo impermeabilizante pela redução do ângulo de molhagem dos poros dos
substratos, permitindo a respiração dos materiais; referência comercial Vedacit da Otto
Baumgart, Sika 1 da
Sika ou equivalente;
c) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: - Preparo
da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de hidrófugo a cada
50 kg de cimento;
- Aplicação da argamassa sobre superfície áspera e isenta de partículas soltas, em camadas
de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendações dos
fabricantes.

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame,
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas. 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com
solventes orgânicos, compreendendo:
- Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as
características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque
< 2h40min, conforme NBR 9558; referência comercial Denvermanta Primer ou
Impermanta Primer da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto
Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que atenda às
exigências mínimas da NBR 9686 e às características técnicas acima descritas. Remunera
também limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a
execução dos serviços.

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em
solo,de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.O item remunera o fornecimento
da mão de obra necessária para a escavação manual em solo,de primeira ou segunda
categoria, em campo aberto.

O item remunera o fornecimento de equipamentos, e a mão de obra necessária para a
execução dos serviços: carregamento e descarregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª
categoria.

O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e
manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo
descarregado, para distâncias superiores a 5 quilômetros até 10 quilômetros. O serviço de
transporte de solos até unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e
determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos
os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades
envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento quando necessário. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.



1.19 CDHU 06.11.020
Reaterro manual para simples regularização sem 
compactação

M3

1.20 CDHU 07.12.010
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% 
PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas

M3

1.21 CDHU 14.04.210
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso 
revestido, de 14 cm

M2

1.22 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa

KG

1.23 CDHU 10.01.060
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 
MPa

KG

1.24 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3

1.25 CDHU 11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
estrutura

M3

1.26 CDHU 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame,
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa,
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame,
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a
mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão
de 20 MPa.Norma técnica: NBR 12655.

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para
execução dos serviços de reaterro manual, com material existente ou importado, para
simples regularização sem compactação.

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra
necessários para a execução e compactação de aterros em áreas fechadas, englobando os
serviços: espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneização do
solo; compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal,
conforme exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às características e
qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à
espessura e homogeneidade das camadas; locação dos platôs e taludes; nivelamento,
acertos e acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execução dos serviços bem
como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às especificações e quantidades mínimas
exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459,NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Não
remunera o fornecimento de solo.

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de
alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para
vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

Alvenaria, Pilares, Cintas, Vergas e Contravergas

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aço CA-50 e arame
recozido para armação; tábua de Quarubarana (´´Erisma uncinatum´́ ), conhecida também
como Cedrinho para as formas. Remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a execução das vergas, contravergas ou pilaretes.

Laje e Cobertura



1.27 CDHU 13.01.150
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota 
cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 
MPa

M2

1.28 CDHU 14.04.210
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso 
revestido, de 14 cm

M2

1.29 CDHU 15.01.010
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - 
vãos até 7,00 m

M2

1.30 CDHU 16.02.030 Telha de barro tipo romana M2

1.31 CDHU 16.02.230
Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, 
italiana, francesa e paulistinha

M

1.32 CDHU 16.33.052
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 
0,50 m

M

1.33 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2

1.34 CDHU 03.01.240
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em 
concreto, inclusive fragmentação, carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Goupia glabra
(conhecida como Cupiúba), ou Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), ou Manilkara spp (conhecida
também como Maçaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a
resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190, livre de
esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de
deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que
comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo
chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com
acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão-de-
obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em tesouras com vãos
até 7,00 m, para cobertura em telhas cerâmicas, constituída por: armação principal em
treliças paralelas (tesouras) e trama com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme
projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalização e determinações na NBR 7190.

O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra
necessária
para a colocação, fixação e emboçamento das telhas.

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº
24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras
peças,
vedação e fixação.

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº
24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras
peças, vedação e fixação.

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica
com altura de 12 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento,
conforme NBR 6118; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos
serviços de estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas; conforme exigências e
recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das
lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a
execução do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 16
cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o
controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Não
remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para a execução da armadura
transversal, da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias e
também do aço para armadura de distribuição.

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de
alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para
vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de
esquadrias metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

Alvenaria separação salas e retirada de esquadria

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



1.35 CDHU 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 
vala ou cava até 1,5 m

M3

1.36 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa

KG

1.37 CDHU 10.01.060
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 
MPa

KG

1.38 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3

1.39 CDHU 11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
estrutura

M3

1.40 CDHU 14.04.210
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso 
revestido, de 14 cm

M2

1.41 CDHU 17.02.020 Chapisco M2

1.42 CDHU 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2

2.0

2.1 CDHU 17.02.020 Chapisco M2

2.2 CDHU 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2

2.3 CDHU 17.02.020 Chapisco M2

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a
mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão
de 20 MPa.
Norma técnica: NBR 12655.

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de
alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para
vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

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

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em
solo  de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estão incluídos
no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes
de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa,
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame,
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra
necessária para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster.

REVESTIMENTO

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

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra
necessária para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster.

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

Revestimento Externo

Revestimento Interno



2.4 CDHU 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2

2.5 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2

2.6 CDHU 18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 
cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com 
argamassa industrializada

M2

3.0

3.1 CDHU 06.12.020
Aterro manual apiloado de área interna com maço de 
30 kg

M3

3.2 CDHU 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de 
superfície, sem controle do proctor normal

M2

3.3 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3

3.4 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

M3

3.5 CDHU 17.01.050 Regularização de piso com nata de cimento M2

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

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para
execução dos serviços de aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o
apiloamento em camadas de 20 cm, com maço de 30 kg e a disposição das sobras.

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários
para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços:
regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à
pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de
piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de mobilização e
desmobilização.

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra
necessária para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster.

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica
esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos
internos/externos de paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes
características: a) Referência comercial: Eliane ou equivalente; b) Absorção de água: Abs
> 10%, grupo BIII classificação Porosos (alta absorção, resistência mecânica baixa); c)
Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos domésticos e
de piscinas); d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha
removível com produto de limpeza forte); e) Resistente ao choque térmico;f)
Antiderrapante: não Remunera também o fornecimento de argamassa colante
industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em diversas cores e a mão de obra necessária
para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo
e aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme
exigências das normas e recomendações dos fabricantes e rejuntamento das placas com
junta média de 3 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Normas
técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

PISOS

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à
compressão de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro;
remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.

O item remunera o fornecimento de argamassa plástica com cimento e areia no traço 1:1 e
a mão-de-obra necessária para a execução da regularização do piso com nata de cimento,
aplicada com escova, vassoura ou rolo.



3.6 CDHU 18.11.022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 
cm, assentado e rejuntado com argamassa 
industrializada

M2

3.7 CDHU 18.06.103
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área 
interna, grupo de absorção BIIb, resistência química 
B, assentado com argamassa colante industrializada

M

3.8 CDHU 17.03.080 Cimentado semi-áspero M2

4.0

4.1 CDHU 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida M2

4.2 CDHU 26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm M2

4.3 CDHU 24.02.070 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M2

O item remunera o fornecimento do caixilho completo, tipo basculante, sob medida, perfis
em T; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do
caixilho. Não remunera arremates de acabamento.

O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 6 mm, inclusive materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.

O item remunera o fornecimento de porta de ferro de abrir, linha comercial, constituída por
uma ou duas folhas, tipo veneziana, confeccionadas em perfis de chapa dobrada de ferro;
batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; conjunto completo de ferragens, dobradiças,
fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos. Remunera também fornecimento cimento,
areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação. Não remunera
arremates de acabamento.

O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira
qualidade (classe A ou classe extra), indicado para áreas internas, com as seguintes
características: a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica
Almeida ou equivalente, peça cortada com ferramenta adequada; b) Absorção de água: 6%
< Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção, resistência mecânica
baixa); c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); d) Resistência ao
manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha); e)
Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de
piscinas); f) Carga de ruptura > 500 N; g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; h)
Resistente a gretagem; i) Resistente ao choque térmico; j) Coeficiente de atrito: < 0,40
(classe de atrito 1); Remunera também o fornecimento de argamassa colante
industrializada tipo AC-I, a mão de obra necessária para a execução dos serviços de
limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante
industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das normas e
recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e
de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e
NBR 14081-1.

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a
execução do cimentado semi áspero, não remunerando a camada de regularização prévia.

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica
esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos
internos/externos de paredes ou fachadas, formato 10x10 cm, cores diversas, com as
seguintes características: a) Referência comercial: linha Arquiteto Urbano da Portobello,
linha Galeria branca da Eliane, linha Onix da Atlas ou equivalente; b) Absorção de água:
3% < Abs < 6%, grupo BIIa (média absorção, resistência mecânica média); c) Resistência
química: mínima classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);
d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível com
produto de limpeza forte); e) Resistente ao choque térmico; f) Antiderrapante: não
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte
flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de
limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante
industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações
dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Não remunera os
serviços de regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR
13818 e NBR 14081-1.

ESQUADRIAS



4.4 CDHU 24.02.010
Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob 
medida

M2

5.0

5.1 SINAPI 102605
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN

5.2 CDHU 46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, 
(3/4´), inclusive conexões

M

5.3 CDHU 46.01.050
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, 
(1 1/2´), inclusive conexões

M

5.4 CDHU 47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN

5.5 CDHU 44.20.160 Botão para válvula de descarga UN

5.6 CDHU 47.01.020
Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, 
DN= 3/4´

UN

5.7 CDHU 44.20.150 Acabamento cromado para registro UN

5.8 CDHU 44.03.480
Torneira de mesa para lavatório compacta, 
acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 
1/2´

UN

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

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

O item remunera o fornecimento e instalação do acabamento cromado para registro,
referência Spot da Deca ou equivalente.

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e
arejador, para instalação em parede, em latão fundido cromado de 3/4 ou 1/2; inclusive
materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 500 litros destinado ao
armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em polietileno, acabamento
interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa superior de
rosca para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a mão de obra necessária para
o transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório.

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC
rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas
prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido com
bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos,
registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais
acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações
embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm
para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.
Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC
rígido marrom com juntas soldáveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexões, para sistemas
prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido com
bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos,
registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais
acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações
embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm
para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações
aparentes.Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio,
em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/2; referência
comercial 2550 Hidramax fabricação Deca, Flux 3650 fabricação Docol, fabricação
Fabrimar ou equivalente Remunera também materiais acessórios de vedação e o tubo de
descida.

O item remunera o fornecimento e instalação de botão para válvula de descarga.

O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido,
diâmetro nominal de 3/4´ ,́ com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de
vedação.



5.9 CDHU 44.03.470
Torneira de parede para pia com bica móvel e 
arejador, em latão fundido cromado

UN

5.10 CDHU 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros UN

5.11 CDHU 44.01.110 Lavatório de louça com coluna UN

5.12 CDHU 44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm UN

5.13 CDHU 44.02.200
Tampo/bancada em concreto armado, revestido em 
aço inoxidável fosco polido

M2

6.0

6.1 CDHU 49.04.010
Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com 
grelha

UN

6.2 CDHU 49.08.250 Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm UN

6.3 CDHU 49.03.036
Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - 
capacidade 19 litros

UN

6.4 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 
inclusive conexões

M

O item remunera o fornecimento da caixa de gordura com as seguintes características:
Corpo em PVC rígido, tampa reforçada em ABS, porta-tampa, anel giratório, cesta de
limpeza, sifão e plug, 2 entradas de 75mm e 1 entrada de 50mm, 1 saída de 100mm (juntas
de dupla atuação), temperatura máxima de 45°C. Capacidade de 19 litros de gordura;
referência comercial Tigre ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão-
de-obra necessária para a instalação da caixa.

O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha comercial sem
pertences, de 400 x 340 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; espessura da
chapa 22; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas.

O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40
mm, com grelha metálica, inclusive materiais acessórios.

O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de areia em PVC, diâmetro nominal
de 100 mm, cor cinza, acompanha grelha de PVC com porta-grelha, inclusive materiais
acessórios, para limpeza de folhas e outros objetos que entram na tubulação através das
calhas de chuva.

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC
rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100
mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta
lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b)
Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

O item remunera o fornecimento de mictório constituído por: mictório com sifão integrado
autoaspirante em louça; jogo de acessórios para mictório com flexível para interligação à
rede de água; sistema de fixação por meio de parafusos; materiais acessórios necessários
para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto.

INSTALAÇÃO ESGOTO

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e
arejador, para instalação em parede, em latão fundido cromado de 3/4 ou 1/2; inclusive
materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça com as
características:funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros
(categoria V.D.R.), e
com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
do Habitat (PBQP-H), referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil
Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou
Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que
qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água
consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção
de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico,
respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de
borracha de expansão de 4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de
vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária
para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna; referência comercial lL-
7 + lC7 da Icasa ou equivalente; remunera também materiais para fixação, materiais
acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação.



6.5 CDHU 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, 
inclusive conexões

M

6.6 CDHU 46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, 
linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive 
conexões

M

7.0

7.1 CDHU 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 
vala ou cava até 1,5 m

M3

7.2 CDHU 06.11.040
Reaterro manual apiloado sem controle de 
compactação

M3

7.3 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 
inclusive conexões

M

7.4 CDHU 46.02.060
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, 
inclusive conexões

M

7.5 CDHU 49.06.170
Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - 
linha comercial

M2

8.0

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC
rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm,
inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta
lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b)
Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.
Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC
rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN = 40 mm, inclusive
conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o
diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora, pasta lubrificante e adesivo
plástico para juntas soldáveis ou elástica, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160.

INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em
solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços
de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de
compactação.

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC
rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100
mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta
lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b)
Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160.

O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC
rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm,
inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta
lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b)
Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação
por grampos ou presilhas para tubulações aparentes.Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160.

O item remunera o fornecimento de grelha com porta grelha (requadro) fixa reta, em barras
chatas de alumínio fundido, linha comercial nas dimensões de 10 / 15 / 20 x 50 cm, 20 x
30 cm e 10 / 15 / 20 x 100 cm, referência GFR / PG fabricação Metalúrgica da Vila, ou
equivalente; acessórios e a mão-de-obra necessária para o grapeamento do requadro e
colocação da grelha, em pisos e áreas com tráfego leve.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA



8.1 CDHU 37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para 
disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem 
componentes

UN

8.2 CDHU 38.19.220
Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, 
diâmetro externo de 32 mm

M

8.3 CDHU 38.19.030
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro 
externo de 25 mm

M

8.4 CDHU 37.13.840
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, 
corrente de 10 A até 32 A

UN

8.5 CDHU 37.13.850
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, 
corrente de 40 A até 50 A

UN

8.6 CDHU 39.04.050 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² M

8.7 CDHU 39.02.040
Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C

M

8.8 CDHU 39.02.030
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação 
em PVC 70°C

M

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha
de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações,
sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a
mão-de-obra
necessária para a enfiação e instalação do cabo.

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa
de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON
e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de
montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores;
abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o
fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação
completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referência 904501 da Cemar ou
equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com
acessórios.

O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível,
tipo reforçado, diâmetro externo de 32 mm, diâmetro interno de 25,0 mm, espessura da
parede de 0,3 mm, referência 1´ ,́ cor cinza, referência Tigreflex reforçado, fabricação da
Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, quando embutidas em lajes,
ou em paredes em geral, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais
acessórios e a mão-deobra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento
de rasgos e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas
tubulações secas. Não remunera os serviços de escavação e reaterro quando enterradas.

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

O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com
proteção termomagnética, padrão DIN, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A
até 32 A e tensão de 220 / 380 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer,
ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo DIN;
não remunera o fornecimento do trilho.

O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com
proteção termomagnética, padrão DIN, bipolar, modelos com correntes variáveis de 40 A
até 50 A e tensão de 220 / 380 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer,
ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo DIN;
não remunera o fornecimento do trilho.

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

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



8.9 CDHU 39.02.016
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C

M

8.10 CDHU 39.02.010
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C

M

8.11 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ

8.12 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ

8.13 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ

8.14 CDHU 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor 
translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 
lm, potência de 38 a 41 W

UN

8.15 CDHU 41.31.070
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor 
prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 
1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W

UN

8.16 CDHU 41.14.670
Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para 
fluorescente compacta de 15/20/23W

UN

9.0

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com
placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre.
Referência comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR
14136.

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com
placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre.
Referência comercial: 054344 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR
14136.

O item remunera o fornecimento de luminária triangular de sobrepor tipo arandela, com
corpo em liga metálica, com pintura eletrostática na cor branca e difusor em vidro plano,
para uma fluorescente compacta eletrônica; referência comercial: Luminária AI-03 da
Lumalux, ART225 da AMES, ARM99-510 C da ARM, PL 727/126 da Prolumi, AL 2001
da Ajalumi ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para
instalação completa da luminária. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.

PINTURA 

O item remunera o fornecimento de luminária led retangular de sobrepor, com driver,
composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de
3690 a 4800 lm, vida útil >= 50.000 h, potência de 38 a 41 W, driver para tensão de 220 V,
corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática na cor branca, difusor plano
translucido; referência comercial: AL 0756 fabricação Ajalumi, SM-755/2LED LC
fabricação ARM, FSA-72 fabricação Lumalux, PL 389/2LED19 ON TL fabricação
Prolumi, LHT42-S4000840 fabricação Lumicenter ou equivalente. Remunera também
materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária.

O item remunera o fornecimento de luminária led quadrada de sobrepor, com drive,
composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de
1363 até 1800 lm, vida útil de no mínimo 50.000 h, potência de 15 a 24 W, driver para
tensão 220 V ou multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 94 lm / W, corpo em
chapa de aço tratada, com pintura eletrostática na cor branca, difusor translúcido;
referência comercial ref. 400-24/1 LED da ARM, EF75- S2000840, difusor leitoso da
Lumicenter, PL 289/LED18W TL da Prolumi ou equivalente. Remuneratambém materiais
e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária.

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

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

O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma
tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso;
remunera também o espelho correspondente.



9.1 CDHU 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2

9.2 CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2

9.3 CDHU 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2

9.4 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2
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O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira, o
fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco,
conforme norma NBR 11702, referência tinta esmalte referência Sherwin Williams,
Suvinil, Futura, Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária
para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do
fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a
primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard,
diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial fabricação
Coral, ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou
Aquacril tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico extra standard
fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra
necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do
pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta
acrílica em 2 ou 3 demãos, sobre superfície revestida com massa,conforme especificações
do fabricante e norma NBR 11702.

O item remunera o fornecimento de esmalte à base em água, acabamento fosco, ou semi
brilho, acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior; referência comercial Coralit
Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams ou
equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:
de limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do esmalte em várias
demãos (2 ou 3 demãos), conforme recomendações do fabricante, aplicação do fundo para
madeira à base em água, sobre superfícies alvenaria, conforme especificações do
fabricante.

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base água de secagem rápida com
acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referência comercial: Coralite Zero da
Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da Suvinil ou
equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de água para proteção de superfície;
referência comercial: Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo
antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente. Preparo da
superfície: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabão ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas, o brilho
eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicação (NBR 13245). Remunera
equipamentos, materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução dos
serviços de: aplicação em duas demãos de fundo preparador a base de água destinada a
proteção e reparo da superfície, aplicação de duas a três demãos de tinta esmalte a base de
água, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou urbanos, conforme
recomentações indicadas pelos fabricantes.


