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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
Obra: Reforma e Adaptação da quadra de bocha para Espaço Multiuso 
Local: Parque Serra Dourada- N.U. João Aldo Nassif  

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e 

fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas 

técnicas para a execução dos serviços. 

Os elementos básicos do desenho e especificações ora fornecidos são suficientes 

para o proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de 

processos usuais. 

Todos os serviços executados, bem como todos os equipamentos utilizados, 

deverão ser de responsabilidade do Contratante. 

NORMAS 

 

Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer 

no prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

aplicáveis, ou outras específicas para cada caso. 

DÚVIDAS 

 

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos na 

Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo todas as dúvidas ser sanadas 

antes da apresentação das propostas. 
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Durante as obras, a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento que será 

responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as 

informações e detalhes adicionais na realização dos trabalhos. 

Antes do inicio dos serviços, será elaborado o cronograma, determinando os 

equipamentos necessários bem como as implicações quanto ao trânsito de veículos e 

pedestres no local da obra. 

A reforma será executada sem interrupção do funcionamento do Parque Serra 

Dourada, assim aempresa executora deverá garantir a proteção e segurança dos seus 

funcionários e dosusuários, no que diz respeito a quedas de materiais e qualquer outra 

atividadeque possa causar acidentes decorrentes da execução da obra. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Em toda a área a ser ocupada pela obra, e pelas instalações necessárias a sua 

execução, o mesmodeverá permanecer limpo e removido os detritos e obstáculos.  

Todos os serviços pertinentes, bem como depósito de materiais, deverão ser 

submetidos à aprovação da Prefeitura, de modo a não prejudicar eventuais atividades no 

recinto do Parque. 

 

ALVENARIA E SUPERESTRUTURA 

 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE COCCRETO COM 19CM 

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 eresistência mínima a compressão de 8,0 Mpa; assentada com argamassa mista 

de cimento, calhidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 
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 Medição: Será medido pela área do vão, considerando como altura a 

distância entre o respaldo superior da viga baldrame e a cota do piso 

acabado (m²). 

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DEVEDAÇÃO, USO APARENTE, DE 
19CM 

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

execução de alvenaria de vedação, para uso aparente, confeccionada em bloco vazado 

de concreto de14 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 3,0 Mpa; com 

superfície isenta detrincas, lascas, ou pequenas imperfeições nas faces que ficarão 

expostas; assentada comargamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma 

técnica: NBR 6136. 

 Medição: Será medido por área de superfície executada, descontando-se 

todos os vãos (m²). 

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

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; estãoincluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 

espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 

emendas. 

 Medição: Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto 

de armadura (kg). 

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO 

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. 
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 Medição: Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos 

diversos elementos estruturais (m³). 

 
REVESTIMENTO 

 

CHAPISCO COM BIANCO 

O item remunera o fornecimento de Bianco, cimento, areia e a mão-de-obra 

necessária para a execução do chapisco. 

 Medição: Será medido pela área revestida com chapisco, não se 

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

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

desenvolvidas (m²). 

EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER 

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. 

 Medição: Será medido pela área revestida com emboço, não se 

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

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

desenvolvidas (m²). 

FORRO EM LÃ DE VIDRO REVESTIDA EM PVC, ESPESSURA 20MM 

O item remunera o fornecimento do forro termo acústico composto por painel de lã 

de vidro revestido na face externa (aparente) com filme plástico gravado, na cor branca, 

auto extinguível, nas dimensões de 1250 x 625 x 20 mm, densidade 60 kg / m³, referência 

Forrovid K 60, da Isover, ou equivalente; estrutura para fixação em perfis de aço tipo "T", 

com acabamento em pintura branca, suspensos por pendurais flexíveis em aço 

galvanizado, fixados em estrutura existente; presilhas em aço temperado, para a fixação 

superior dos painéis; remunera também o fornecimento da mão-de-obra especializada 
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necessária para a instalação da estrutura de fixação, instalação das presilhas na face 

superior dos perfis "T" e a instalação e fixação dos painéis. 

 Medição: Será medido por área de forro instalado (m²). 

 

ESQUADRIAS 

 

CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA 

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. 

 Medição: Será medido por área, na projeção vertical, de caixilho instalado 

(m²). 

PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 72 X 210 CM 

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, 

batente e guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e 

das guarnições nas duas faces. 

 Medição: Será medido por unidade de porta instalada (un). 

PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 92 X 210 CM 

O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, 

batente e guarnições em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, 

acessórios e a mãode-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e 

das guarnições nas duas faces 

 Medição: Será medido por unidade de porta instalada (un). 

CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2" 



 

Reforma e Adaptação da quadra de bocha para Espaço Multiuso Página 6 / 28 

O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço 

galvanizadocom diâmetro de 1 1/2"; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte de 

fixação em chapa deferro galvanizado com espessura de 1/8” e diâmetro de 70 mm, com 

parafusos autoatarrachantes,em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, 

para fixação emalvenarias em geral; ou solda, para a fixação em elementos metálicos; 

sinalização tátil por meiode anel em aço inoxidável com textura contrastante à textura do 

corrimão, instalado 1,00 mantes das extremidades do corrimão, conforme determina a 

NBR 9050, NBR 9077 e NBR14718; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 

para o chumbamento das grapas, oufixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O 

item remunera também o fornecimento demateriais e mão-de-obra necessários para: 

aplicação em uma demão de galvanização a frio, nospontos de solda e / ou corte dos 

componentes metálicos, conforme recomendações dofabricante, referência Glaco Zink da 

Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente. Nãoremunera a sinalização tátil. 

 Medição: Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de 

corrimão instalado (m). 

FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA 
INTERNA COM 1 FOLHA 

O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta 

interna de 1folha composto por: 3 (três) dobradiças de 3 1/2" x 3", em latão cromado; 

referência La Fonte Dob 90 3 1/2" x 3", 3500 fabricação União Mundial, 346 fabricação 

Arouca; conjunto de fechadura de embutir cromada com miolo tipo gorges, um par de 

maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, referência 

721.01 / 40 CR fabricação Pado, ou 402526 / 40 fabricação Arouca, ou equivalente; 

remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 

para a montagem e instalação completa da ferragem 

 Medição: Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta 

instalada (cj). 
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PISO INTERNO / EXTERNO 

 

ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30KG 

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. 

 Medição: Será medido pelo volume de aterro compactado (m³). 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG 
CIMENTO/ M³ 

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, 

cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, 

com teor mínimo de 200 kgde cimento por m³ de concreto. 

 Medição: Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em 

projeto (m³). 

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/ OU PROTEÇÃO 

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra 

necessáriapara o preparo, lançamento e regularização da argamassa. 

 Medição: Será medido pelo volume de argamassa executada, nas 

dimensões especificadas em projeto (m³). 

SOALHO EM TÁBUA DE MADEIRA APARELHADA 

O item remunera o fornecimento de tábuas em madeira aparelhada seca em estufa 

tipo Ipê ("Tabebuia serratifolia"), ou Jatobá ("Hymenaea spp"), com 20 cm de largura e 2 

cm deespessura, para acabamento com tinta, cera ou verniz; e barrotes em madeira. 

Remuneratambém os materiais, acessórios, inclusive cavilhas da mesma madeira e a 

mão-de-obranecessária para a instalação completa do soalho sobre lastro ou laje.Não 
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remunera o preparoprévio da superfície nem o acabamento posterior do piso como 

raspagem, calafetação eaplicação de tinta, cera ou verniz. 

 Medição: Será medido pela área de piso de soalho executado (m²). 

PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-4, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, PARA 
ÁREAS INTERNAS SUJEITAS À LAVAGEM FREQUENTE, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA MISTA 

O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira 

qualidade (classe A, ou classe extra), indicada para pisos internos sujeitos a lavagem 

frequente, com ascaracterísticas: 

a) Dimensões: 30 x 30 cm, referência Carga Pesada, fabricação Portobello, ou 

34 x 34 cm, referência Álamo Almond, fabricação Itagres, ou equivalente; 

b) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa (semigrés); 

c) Resistência química: classe A (alta resistência química a produtos 

domésticos e de piscinas); 

d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; 

e) Carga de ruptura > 1.000 N; 

f) Resistência à abrasão superficial classe IV (PEI-4); 

g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 

h) Resistente a gretagem; 

i) Resistente ao choque térmico; 

j) Coeficiente de atrito: > 0,40 (classe 2); 

Remunera também o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-

obra necessáriapara a execução dos serviços de 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 base; aplicaçãoda argamassa mista de assentamento na 

espessura média de 2,5 cm, e o assentamento das peças,conforme exigências das 
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normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviçosde regularização da 

superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13753,NBR 13816, NBR 

13817 e NBR 13818. 

 Medição: Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica, 

descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas 

desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 

REJUNTAMENTO DE PISO EM PLACAS CERÂMICAS (40-42 X 40-42 CM) COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10MM 

O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte 

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

para os serviços depreparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, 

acabamento final com a utilização deesponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou 

de madeira, e a limpeza das juntas,conforme recomendações dos fabricantes. Norma 

técnica: NBR 9817. 

 Medição: Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e 

qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por 

espaletas ou dobras (m²). 

 

VIDROS 

 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM 

O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de10 mm, inclusive 

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

 Medição: Será medido pela área de vidro instalado (m²). 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM 
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O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive 

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

 Medição: Será medido pela área de vidro instalado (m²). 

VIDRO FANTASIA COLORIDO DE 3/4MM 

O item remunera o fornecimento de vidro fantasia incolor de 3/4 mm, em vários 

desenhos(ártico, martelado, astral, colmeia, mini boreal, etc.); remunera também materiais 

acessórios e amão-de-obra necessária para a instalação completa do vidro. 

 Medição:será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de 

chapas de vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²). 

ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4MM, COLADO SOBRE 
A PAREDE 

O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho em vidro 

cristal liso lapidado, com espessura de 4 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para ainstalação do espelho colado sobre parede. 

 Medição:Será medido pela área de espelho instalado (m²). 

 

HIDRAULICA E SANITÁRIOS 

 

BACIA SIFONADA COM CAIXA D E DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA – 6 
LITROS 

O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa 

acoplada, 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 
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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. 

 Medição:Será medido por conjunto instalado (cj). 

 

TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA 

O item remunera o fornecimento e instalação de tampa plástica, para bacia 

sanitária sifonada. 

 Medição:Será medido por unidade instalada (un). 

TAMPO / BANCADA EM GRANITO AMÊNDOA, ESPESSURA DE 2CM 

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

instalação de tampo em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos 

(se necessários);assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia e 

demais elementos dearremate e fixação; acabamento polido e lustrado na cor Amêndoa. 

 Medição:Será medido pela área de tampo instalado (m²). 

LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA 

O item remunera o fornecimento de lavatório de louça sem coluna; materiais para 

fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. 

 Medição:Será medido por unidade instalada (un). 

TORNEIRA DE PAREDE, PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM 
LATÃO FUNDIDO CROMADO 
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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. 

 Medição:Será medido por unidade instalada (un). 

SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2" 

O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, de 1"x 1 1/2" com 

tubo de ligação ajustável; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua 

instalação e ligação à rede de esgoto. 

 Medição:Será medido por unidade de sifão com tubo de ligação instalado 

(un). 

VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" 

O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1 

1/2"; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação. 

 Medição:Será medido por unidade instalada (un). 

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 25 MM (3/4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES. 

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra, e instalação de tubos 

de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4”), inclusive conexões, para 

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

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

a) 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 
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tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações 

aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

 Medição: será medido por comprimento de tubulação 

executada (m). 

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

Nas redes de captação secundária do sistema predial de esgoto, considerar o 

comprimento total da tubulação executada. 

O item 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, 

inclusiveconexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 

fabricação e odiâmetro 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 fixaçãopor grampos ou presilhas para tubulações 

aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160 

 Medição: será medido por comprimento de tubulação 

executada (m). 

TUBO PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS P X B COM VIROLA E ANEL DE 

BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXÕES, DN 50, 75 E 
100 MM. 

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra, e instalação de tubos 

de PVC rígido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 
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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. 

 Medição: será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA 

O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 

100 x 100 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à 

rede esgoto. 

 Medição: será medido por unidade instalada (un). 

ELÉTRICA 

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM 
ACESSÓRIOS 

O item remunera o fornecimento e instalação de eletro calha lisa tipos “U” ou “C”, 

sem tampa, 50 x 50 mm, com todos os acessórios pertinentes tais como: curvas, tês, 

reduções, cruzetas, desvios, terminais, flanges, emendas, gotejadores, etc., em chapa de 

aço com acabamento galvanizado a fogo, fabricação Mopa, ou Valemam, ou equivalente; 

não remunera o fornecimento e instalação de suportes, ou mãos francesas e tirantes. 

 Medição: Será medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das eletro 

calhas instaladas, considerando-se inclusive as deflexões de curvas, tês, 

reduções, etc. (m). 
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SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 50 X 50 MM 

O item remunera o fornecimento e instalação de suporte para eletro calha, em 

chapa de aço com acabamento galvanizado a fogo, de 50 x 50 mm, tipo vertical, ou tipo 

horizontal, fabricaçãoMopa, ou Valemam, ou equivalente; não remunera o fornecimento 

de tirante, ou cabo de açopara a suspensão. 

 Medição: Será medido por unidade de suporte instalado (un). 

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO 
DE 25 MM 

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, parainstalações 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 aexecução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em 

paredes e a instalação de aramegalvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas 

tubulações secas. 

 Medição: Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=30 
MM, COM ACESSÓRIOS 

O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 30 mm, em 

polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a 

agentes químicos,para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou 

telecomunicações. Remuneratambém a mão-de-obra e os acessórios necessários para 

instalação como: gabarito; tampõesterminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de 

vedação; arame galvanizado para servirde guia à enfiação, inclusive nas tubulações 

secas; massa de calefação e fita de aviso "perigo". 
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Não remunera os serviços de escavação. Referência comercial: Kanalex – KL da 

Kanalex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. 

 Medição: Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 

CABO DE COBRE DE 1,5 MM², 2,5MM² E 10MM², ISOLAMENTO 750 V - 
ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC 

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

enfiação e instalação do cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade 

revestimentotermoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de 

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

 Medição: Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 
16 DIN / 12 BOLT - ON- 150A - SEM COMPONENTES 

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 ebarramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por 

caixa, placa demontagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de 

disjuntores; aberturaampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; 

remunera também o fornecimentode 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 ofornecimento dos disjuntores, nem de 

barramento com acessórios. 

 Medição: Será medido por unidade de quadro instalado (un). 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR / BIPOLAR 127 / 220 V, 
CORRENTE ATÉ 50 A 

O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com 

proteçãotermomagnética, padrão (“bolt-on”) NEMA, unipolar / bipolar, modelos com 

correntes variáveis de 35 Aaté 50 A e tensão de 127 / 220 V, conforme selo de 
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conformidade do INMETRO; fabricação:Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, 

Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente;remunera também materiais acessórios e a 

mão-de-obra necessária para a instalação dodisjuntor por meio de parafusos em suporte 

apropriado; não remunera o fornecimento dosuporte. 

 Medição: Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 

CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4” X 4” 

O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de tomada em alumínio para 

piso de 4” x 4”, com saída de 3/4” ou 1”; anel e parafusos de regulagem para fixação da 

placa, alturamínima de 45 mm, remunera também a regulagem para o nivelamento da 

placa no piso. 

 Medição: Será medido por unidade instalada (un). 

INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA 

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; remuneratambém o espelho correspondente. 

 Medição: Será medido por unidade instalada (un). 

INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA 

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

com três teclas fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de 

funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente. 

 Medição: Será medido por unidade instalada (un). 

TOMADA 2P+T DE 10 A E 20 A - 250 V, COMPLETA 

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. 
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 Medição: Será medido por unidade instalada (un). 

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM 

ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBILARES DE 
32/36W 

O item remunera o fornecimento de luminária retangular de sobrepor tipo calha, 

com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor 

branca; refletor e aletasparabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 

86%); alojamento do reatorna cabeceira; equipada com porta-lâmpada antivibratório em 

policarbonato com trava desegurança e proteção contra aquecimento nos contatos, para 

duas lâmpadas fluorescentestubulares, conforme tabela. Remunera também materiais e a 

mão-de-obra necessária parainstalação completa da luminária. Não remunera o 

fornecimento de lâmpada e reator. 

Referência Comercial: Luminária 3001 da Itaim ou equivalente. 

 Medição: Será medido por unidade instalada (un). 

SUSPENSÃO EM TUBO DE AÇO TRATADO E PINTADO, PARA FIXAÇÃO DE 
APARELHOS DE ILUMINAÇÃO EM PERFILADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/8" 

O item remunera o fornecimento de suspensão, para a fixação de aparelhos de 

iluminação, constituído por: haste em tubo de aço tratado, com pintura eletrostática 

branca, extremosrosqueados com diâmetro de 3/8", para fixação em perfilado, referência I 

20, fabricação Itaim,ou Indelpa ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação dasuspensão. 

 Medição: Será medido por comprimento de suspensão instalada (m). 

LUMINÁRIA TIPO “SPOT” PARA TRILHO, FOCO ORIENTÁVEL, CORPO EM 
ALUMÍNIO PINTADO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PARA UMA 
LÂMPADA HALÓGENA PAR 30 DE 75 W. 

O item remunera o fornecimento de luminária tipo Spot, para trilho eletrificado com 

um circuito, com foco orientável, corpo em alumínio pintado, refletor em alumínio 
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anodizado, alojamento com soquete para uma lâmpada halógena PAR30 de 75 W, 

referência LSA09696 fabricação Altena ou equivalente, inclusive materiais acessórios e a 

mão-de-obra necessária para a instalação. 

 Medição: Será medido por unidade instalada (un). 

PLAFON PLÁSTICO E / OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, 
COM SOQUETE E 27 PARA LÂMPADAS ATÉ 100 W 

O item remunera o fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de luz, com 

soquete E-27 integrado para lâmpadas até 100 W, em plástico, ou PVC, disponível nas 

cores branco e preto, conforme o fabricante, referência: Plafon 114 / 117, fabricação 

Perlex, ou Plafonier Decorativo PVC, fabricação Sadokin, ou Plafon com Soquete, 

fabricação Taschibra, ou PF 1/2, fabricação Wetzel ou equivalente; remunera também 

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do plafon em teto ou 

parede; não remunera o fornecimento da lâmpada. 

 Medição: Será medido por unidade instalada (un). 

PINTURA 

Todas as superfícies que receberão pintura deverão ser lixadas e limpas para 

eliminar materiais soltos e poeira antes de receber nova pintura. 

As paredes externas e internas receberão pintura em LátexAcrílico antimofo.  

As superfícies em metal serão lixadas e limpas de poeira, ferrugens ou gorduras 

antes de receber acabamento em Esmalte Sintético. 

As portas, janelas e demais peças em madeira deverão ser lixadas e em seguida 

serão pintadas com esmalte acetinado sobre madeira. 

Após a pintura deverá ser removido toda e qualquer respingo ou escorrimento de 

tinta sobre os pisos. 
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TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex Standard à 

base de emulsão acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), 

solúvel em água,conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente 

ao mofo, sol, chuva emaresia, referência Coralmur da Coral, ou equivalente; materiais 

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

superfície, lixamento, remoção do pó eaplicação do selador, conforme recomendações do 

fabricante; aplicação da tinta, em váriasdemãos (2 ou 3 demãos), conforme 

especificações do fabricante, sobre superfície revestida commassa. 

 Medição: Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se 

descontando vãos de até2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes 

ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverãoser deduzidos na totalidade 

e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 

TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO 

O item remunera o fornecimento de selador para textura acrílica; revestimento 

texturizado 100% acrílico, cor branca, sem agregados minerais, para uso interno ou 

externo, referênciaTexturatto Liso ou Texturatto Clássico da Suvinil, ou equivalente; 

materiais acessórios; e amão-de-obra necessária para os serviços de: limpeza, lixamento 

e remoção do pó; aplicação dorevestimento texturizado acrílico, em uma demão, sem 

diluição do produto, conformerecomendações do fabricante. Não remunera a tinta de 

acabamento, que pode ser textura gelenvelhecedor ou tinta acrílica, conforme norma NBR 

11702. 

 Medição: Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e 

qualquer interferência (m²). 

RASPAGEM COM CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTECO 

O item remunera o preparo do piso com raspagem e calafetação, o fornecimento e 

aplicação de verniz sinteco em piso de tacos de madeira. 
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 Medição: Será medido pela área de piso envernizado (m²). 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PORTA. 

O item remunera o fornecimento de líquido de fundo para pintura esmalte; tinta 

esmalte à basede resinas alquídicas, acabamento acetinado ou brilhante, diluente agua; 

materiais acessórios e a mão-de-obranecessária para a execução dos serviços de: 

limpeza, lixamento, remoção do pó e aplicação dofundo, conforme recomendações do 

fabricante; aplicação da tinta esmalte, em 2 ou 3 demãos,sobre superfície revestida com 

massaconforme especificações do fabricante. 

 Medição:será medido por área (m²): 

a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça 

multiplicada por 3 (três). Não havendo batente, medição pela área da peça 

multiplicada por 2 (dois); 

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou 

persianas de enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); 

c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano 

vertical, considerada apenas uma vez. 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. 

O item remunera o fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta esmalte 

sintético Standard, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, e que atenda à norma 

NBR 11702, diluente aguarrás, ou solvente para sintético; materiais acessórios e a mão-

de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, 

conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos (2 

ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante. 

 Medição:será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça 

ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só 

vez. 
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SPDA 

As instalações elétricas a ser executada é o Sistema de Proteção Contra 

Descargas Atmosféricas – SPDA que será executada conforme projeto e as prescrições 

contidas na ABNT. 

A descida será interligada ao aterramento, e será composto por hastes de 

aterramento galvanizada a fogo Ø3/8", conforme detalhes executivos indicados no 

projeto. A resistência máxima permitida em qualquer época do ano, deverá ser inferior a 

10 Ω (ohms); 

Antes de instalar o aterramento, deverá ser realizado um estudo das condições 

gerais do solo, através da técnica da Estratificação em camadas, a fim de se obter o 

maior número possível de informações acerca do terreno e, então, implantar o sistema de 

aterramento; 

As hastes de aterramento deverão ser instaladas no interior da caixa para inspeção 

do aterramento, de preferência, em solo úmido, não sendo permitida a sua colocação sob 

revestimento asfáltico, argamassa ou concreto, e em poços de abastecimento de água e 

fossas sépticas; 

Não serão permitidas, em qualquer hipótese, emendas no cabo de descida. As 

conexões só serão permitidas se forem feitas com conectores apropriados, garantindo 

perfeita condutibilidade do sistema. Nas conexões realizadas no solo, deverão ser 

empregadas soldas exotérmicas. 

CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO. 

O item remunera o fornecimento de captor tipo terminal aéreo, altura de 300 mm 

em alumínio,materiaisacessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do captor, 

fixado na superfície ondeserá instalado o captor; não remunera o fornecimento e 

instalação do suporte. 

 Medição: será medido por unidade de captor instalado (un). 

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8". 
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O item remunera o fornecimento de barra condutora chata em alumínio, com seção 

de7/8" x 1/8", remunera também ofornecimento de parafusos e buchas de náilon para a 

fixação, materiais acessórios e a mão-de-obranecessária para a instalação da barra 

condutora. 

 Medição: será medido por comprimento de barra condutora instalada (m). 

SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8". 

O item remunera o fornecimento de suporte, com base ondulada, para fixação de 

fita dealumínio 7/8” x 1/8” ou cabo de cobre nu, materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação do suporte pormeio de cola quando instalado em superfícies 

de concreto ou revestidas com massa, pedras, oucerâmicas, em telhas de barro, material 

sintético, ou cimentício, ou por meio de rebites emsuperfícies metálicas em geral. 

 Medição: será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM². 

Devem se conectar as barras chatas de alumínio nas descidas do SPDA a uma 

altura de 3,00metros do piso passando por eletroduto de PVC rígido, levadas até as 

hastes de aterramento onde serão conectadas por meio de solda exotérmica. 

 Medição: será medido por unidade de suporte instalado (un). 

CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM². 

A malha de aterramento deve estar a uma profundidade mínima de 60cm em 

relação ao piso e a uma distância mínima de 1,00m em relação às paredes da edificação, 

interligando as hastes de aterramento por meio de solda exotérmica.O item remunera o 

fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 50 mm², confeccionada em malha de 

fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, 

encordoamento classe 2 na bitola especificada; materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação do cabo. 

 Medição: será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

HASTE DE ATERRAMENTO, 3/4" X 3,00 M. 



 

Reforma e Adaptação da quadra de bocha para Espaço Multiuso Página 24 / 28 

O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 

1020, trefilado erevestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 

microns, de3/4" x 3,00 m, referência 6757 da Magnet, ou PK 0068 fabricação Paraklin, ou 

equivalente;materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da haste. 

 Medição: será medido por unidade de suporte instalado (un). 

CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA, CILÍNDRICA, EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 
DE 300 MM,ALTURA DE 250 MM. 

O item remunera o fornecimento de caixa para inspeção do terra, cilíndrica, em 

PVC rígido,diâmetro de 300 mm e altura de 250 mm, referência PK-0881 fabricação 

Paraklin, ouequivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

instalação da caixa. 

 Medição: Será medido por unidade de caixa instalada (un). 

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 
400 X 400 MM E TAMPA. 

O item remunera o fornecimento de caixa de equalização, com barra de cobre de 

6mm, deembutir, em chapa de aço como pintura esmaltada, de 400 x 400 mm, com 

barramento para 11terminais e tampa, uso interno;materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a instalação da caixa. 

 Medição: será medido por unidade de caixa instalada (un). 

SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 
SOBREPOSTO, BITOLA DO CABO DE 35-35MM² A 50-35MM² 

O item remunera o fornecimento de kit solda composto por cartucho, palito ignitor e 

disco de retenção; alicate e molde de grafite para solda exotérmica com conexão cabo-

cabo horizontal em X sobreposto e bitola do cabo de 35-35mm²; 50-25mm² ou 50-35mm². 

Remunera também equipamento de segurança, materiais de limpeza e a mão-de-obra 

necessária para a execução da solda. 
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As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: será medido por unidade de solda executada (un). 

SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA 
DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4". 

O item remunera o fornecimento de kit solda composto por cartucho, palito ignitor e 

disco de retenção; alicate e molde de grafite para solda exotérmica com conexão cabo-

haste em X sobreposto e bitola do cabo de 35mm² ou 50mm² para hastes de 5/8" e 3/4" 

de diâmetro. 

Remunera também equipamento de segurança, materiais de limpeza e a mão-de-

obra necessária para a execução da solda. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Devem ser instalados nas descidas do SPDA do piso até altura de 3,00metros 

como proteção dos cabos de cobre nu de 35mm². 

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, braçadeiras, luvas, curvas e 

buchas em cloreto de polivinil (PVC) de 25mm (1"), rígido, tipo pesado, com rosca, cor 

preta; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do eletroduto. 

As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do Ministério do 

Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 Medição: será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS 

LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO OU ACLARAMENTO, COMPLETA, PARA 

UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9 W 
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O item remunera o fornecimento de luminária retangular de sobrepor, com uma 

face para balizamento ou aclaramento constituída por: base de polipropileno aditivado; um 

difusor prismático em policarbonato com ou sem indicações de sinalização; reator e 

lâmpada fluorescente compacta tipo Dulux ou PL de 9 W, ou lâmpada compacta 

eletrônica com reator embutido de 9 W; referência LFA-9/D da Aureon, ou LM 220.01.09 F 

da Unitron, referência GLF 09.108, fabricação Ilumac, ou equivalente, para instalação em 

circuito com corrente alternada; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra para a 

instalação da luminária.  

 Medição: será medido por unidade de bloco autônomo instalado (un). 

EXTINTOR DE PQS 4KG 

O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico 

seco, tipoportátil, capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor = 

bicarbonato desódio, capacidade = 4 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe 

"B" (líquidosinflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos. Cilindro fabricado em chapa de 

aço carbono,calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo 

MIG, pintado comfundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de 

latão forjado e gatilho dedescarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, 

calibrado de 180 a 210 kgf / cm²,mangueira para alta pressão e esguicho difusor 

indeformável. Com suporte para fixação naparede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 

12791 e NBR 15808. 

 Medição: será medido por unidade de extintor instalado (un). 
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COBERTURA 

TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (CRFS), 

PERFIL MODULADO. 

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio 

sintético (CRFS), em perfil modulado, com 8 mm de espessura, largura útil de 50 cm, em 

qualquer comprimento, referência Onda 50 fabricação da Brasilit, ou equivalente; 

materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio metálica, ou de 

madeira e a mão-de-obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a 

montagem completa das telhas. 

Após a conclusão da obra todas as sobras de materiais como tubos, arames, 

telhas, areia, cimento, argamassa, concreto, madeiras, etc., serão removidos e os 

entulhos e restos de materiais e outros equipamentos deverão ser retirados. 

 Medição: Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção 

horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; 

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção 

horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: 

 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; 

 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; 

 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. 

c) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura. 

ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHAS PERFIL ONDULADO 
- VÃO ATÉ 7,00 M 

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" 
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(conhecida também como Maçaranduba), ou outra madeira 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, conforme determinações do 

projeto; 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 de telhas onduladas 

em cimento reforçado com fio sintético, plástico, ou alumínio, constituída por:armação 

principal em treliças paralelas (tesouras) e trama com terças, caibros e ripas, nas 

dimensões conforme projeto e determinações da NBR 7190. 

 Medição: Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²). 
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