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GENERALIDADES 

As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer as 

condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à 

obra de REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS – 2ª 

ETAPA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS - PA, bem como fixar as 

obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções de concorrência ou 

contrato. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo 

com estas Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as 

Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos 

descritos e os Projetos em anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto 

em contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de 

obra, por parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, 

ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 
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- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos 

serviços contratados, com a respectiva taxa recolhida; 

Obrigações da Contratada 

 Quanto a materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a 

concluir a obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

recusado pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o 

prazo de validade vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras 

deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado 

deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e 

acabamentos a serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 

encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos 

de segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo 

ser obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de 

ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   
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 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga 

horária mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de 

Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas 

alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual 

estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os 

equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança 

e Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de 

início dos serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada 

vistoria, pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao 

andamento da mesma. 

 

 Limpeza da obra  
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Os locais da obra, assim como seus entornos e passeio, deverão ser 

mantidos limpos e desobstruídos de entulhos, durante e após a realização dos 

trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos 

alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do 

projeto com as reais condições encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou 

modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do 

projeto, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços 

obedecerá rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em 

função e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela 

CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer 

serviço. 
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Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado 

que não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão 

de acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se 

farão todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, 

andamento dos serviços e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

trabalho, bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a 

terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que 

serão obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira 

qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das 

obras a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e 

obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de 

imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos 

contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de 

água, luz, força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro 

de obras; 
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Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder 

à instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com 

previsão de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em 

relação às condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de 

alojamento e instalações sanitárias para operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser 

colocada em local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa 

conforme modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços em é de 240 (DUZENTOS E 

QUARENTA) dias corridos, a contar da data de recebimento da ordem de 

serviço. 

Considerações Preliminares 

 Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante 

sua execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da 

CONTRATADA; Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem 

julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 

(quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal; 

 

 As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua 

fiscalização. Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de 

acordo com o cronograma físico-financeiro, elaborando as medições e faturas 

referentes aos serviços executados no período em questão para seu respectivo 

pagamento; 
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 O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda 

e qualquer modificação. 

SERVIÇOS 

1. Revitalização da Orla de São João de Pirabas - 2º Etapa 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO 

A placa da obra terá dimensões (1,00 m x 1,50 m) e deverá ser 

fornecida pela construtora que vai executar o serviço sendo que as 

identificações deverão ser definidas pela fiscalização. 

Será colocada em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, constituída de 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, fixada em estrutura de madeira de lei, 

obedecendo ao modelo e dimensão fornecida pela CONCEDENTE. 

 

Critério de Medição 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço 

executado. 

 

1.2. RUFOS METÁLICOS 

1.2.1 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 

25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Itens e suas características 

 Telhadista com encargos complementares; 

 Servente com encargos complementares; 

 Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm; 

 Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 

 Parafuso e bucha S-8; 

 Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; 
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 Solda estanho 50/50; 

 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para 

juntas diversas, embalagem de 310ml; 

 Guincho Elétrico de Coluna. 

Equipamento 

 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, 

motor trifásico de 1,25 CV. 

Execução  

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

 Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a 

seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos; 

 Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação 

com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente 

limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

 Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de 

pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos 

com selante a base de poliuretano. 

 Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a 

alvenaria. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS – PA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 
 

10 
_________________________________________________________________________ 

Travessa Das Mercedes, SN, CEP : 68719- 000 - CNPJ: 22.98 l.1 53/0001-08 
 

 

 

 

1.3. REVESTIMENTOS 

1.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

Itens e suas Características: 

• Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada 

em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 

400l. 

Procedimento Executivo: 

• Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

• Com a argamassa preparada conforme especificado pelo 

projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada 

uniforme de espessura de 3 a 5 mm.  

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.3.2. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Camada de regularização de parede, com espessura entre 10, 

constituído por argamassa mista de cimento, cal e areia média (traço 1:2:8 em 

volume). Em alvenarias de tijolos ou blocos (cerâmicos ou de concreto) ou em 
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superfícies lisas de concreto que já tenham recebido o chapisco. O emboço 

deve ser aplicado no mínimo 24 horas após a aplicação do chapisco. 

Dosar os materiais da mescla a seco. 

A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base. Utilizar a argamassa no máximo em 2,5 horas a partir 

da adição do cimento e desde que não apresente qualquer sinal de 

endurecimento. 

Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, 

fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, atingindo a espessura 

máxima de 02 cm. O emboço poderá ser desempenado e se constituir na última 

camada do revestimento. No emboço simples, a superfície deve ficar rústica, 

facilitando a aderência do reboco. 

O emboço deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos 

externos, por um período de aproximadamente 48 horas após sua aplicação. 

Assentar com a argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas), 

deixando sua face aparente a uma distância aproximada de 15mm da base. 

As duas primeiras taliscas devem ser assentadas próximas do canto 

superior nas extremidades da alvenaria e depois com auxílio do fio prumo, 

assentar duas taliscas próximo ao piso e depois assentar taliscas intermediárias 

de modo que a distância entre elas fique entre 1,50 e 2,50m. 

 

Características: 

 Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo 

mecânico em betoneira 400L, conforme composição auxiliar de 

argamassa, e espessura média real de 10 mm. 

Procedimento Executivo: 

 Taliscamento da base e Execução das mestras; 

 Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 

 Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 
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 Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 

 Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de 

madeira. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.3.3. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014 

Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 

10mm feita com argamassa de cimento, cal e areia (traço 1:2:8 em volume) para 

superfícies externas/internas. O reboco de cada pano de parede somente será 

iniciado depois de embutidas todas as canalizações projetadas, concluídas as 

coberturas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. 

 

Características: 

 Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo 

mecânico em betoneira 400L, conforme composição auxiliar de 

argamassa, e espessura média real de 10 mm. 

Procedimento Executivo: 

 Taliscamento da base e Execução das mestras; 

 Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 

 Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 

 Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

mestras executadas, retirando-se o excesso. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS – PA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 
 

13 
_________________________________________________________________________ 

Travessa Das Mercedes, SN, CEP : 68719- 000 - CNPJ: 22.98 l.1 53/0001-08 
 

 Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira 

de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma 

com movimentos circulares. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.3.4. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 

20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_06/2014 

Antes de iniciar o serviço de assentamento, verificar se todas as 

instalações elétricas e hidráulicas já foram executadas. A base de assentamento 

deve ser constituída de um emboço sarrafeado, devidamente curado. A 

superfície deve estar áspera, varrida e posteriormente umedecida. 

A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas 

peças com o lado liso da desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado 

formando cordões para garantir a melhor aderência e nivelamento. As peças 

devem ser assentadas de forma a amassar os cordões, com juntas de 

espessura constante, não superiores a 2mm, considerando prumo para juntas 

verticais e nível para juntas horizontais. Recomenda-se a utilização de 

espaçadores. Após a cura da argamassa de assentamento, os azulejos devem 

ser batidos, especialmente nos cantos; aqueles que soarem ocos devem ser 

removidos e reassentados. 

Após 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar 

limpas) as peças devem ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada 

com desempenadeira de borracha evitando o atrito com as superfícies das 

peças, pressionar o rejuntamento para dentro das juntas; o excesso deve ser 
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removido no mínimo 15 minutos e no máximo 40 minutos, com uma esponja 

macia e úmida. 

Características: 

 Cerâmica esmaltada tipo esmaltada comercial, padrão popular, 

de dimensões 20x20 cm; 

 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do 

fabricante; 

 Argamassa para rejunte. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.4.  PISO 

1.4.1. Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Pisos, Lajes sobre Solo ou 
Radiers, Espessura de 3 cm.  

Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto 

magro no fundo das valas com espessura de 3 cm, o serviço inclui o lançamento 

do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir 

os critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. Deverá ser 

utilizado o traço de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado 

deverão ser encaminhados a Fiscalização. Esse lastro tem a função de nivelar o 

terreno e evitar a perda de água do concreto estrutural para o solo sobre o qual 

está assente. A execução dos elementos estruturais só poderá ser iniciada após 

cura do lastro de concreto. 

O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de 

betoneira. O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir 

os critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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1.4.2. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM.  

Conteúdo do Serviço 

Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da 

argamassa, exceto os serviços de regularização da base. 

Procedimento Executivo: 

• O lastro será lançado somente depois de perfeitamente nivelada e 

compactada a base e depois de colocadas 

• as canalizações que passam sob o piso. 

• Na execução do lastro, o concreto poderá ser executado com betoneira 

convencional ou manualmente. 

• Antes do lançamento do concreto do lastro, serão previamente 

colocadas, quando previstas, as juntas de 

• dilatação em ripas de madeira ou tiras de pvc. 

• O lançamento do concreto será feito em faixas longitudinais, sendo o seu 

espalhamento executado pela 

• passagem de réguas de madeira ou metálicas deslizando sobre 

"mestras" niveladoras, previamente 

• executadas em concreto com traço semelhante àquele a ser utilizado no 

lastro. 

• A superfície do lastro terá o acabamento obtido pela passagem das 

réguas. 

Critério de Medição e pagamento 

                  A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado 

 

1.4.3. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 
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Antes de iniciar o assentamento faça uma inspeção nas peças 

cerâmicas que serão assentadas, verificando se todas são da mesma 

referência, tonalidade e tamanho (45x45cm). Respeite as juntas estruturais e de 

dessolidarização e de dilatação. Essas juntas devem ser preenchidas com 

mastique ou poliuretano ou similar. Antes de começar o assentamento planeje 

os recortes e a distribuição das peças bem como a largura das juntas. Prepare a 

argamassa colante pré-fabricada de cimento colante. Aplique uma camada fina 

de argamassa colante (3 a 4mm) com o lado liso da desempenadeira 

proporcionando assim uma melhor aderência, depois utilize o lado dentado 

formando cordões de argamassa. Aplique as peças cerâmicas fazendo-as 

deslizar um pouco sobre os cordões de argamassa. Pressione as peças com a 

mãe e bata com um martelo de borracha para esmagar os cordões e assegurar 

uma boa aderência 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

 

1.5. COBERTURA  

1.5.1. ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO ATÉ 20 

M, FORNECIMENTO E MONTAGEM 

Antes de iniciar serviços consistem na execução de escavação de valas 

com profundidade de até 1,30 m, a fim de iniciar a moldagem in loco das 

sapatas e vigas. Antes do início do serviço todos os equipamentos devem ser 

inspecionados. 

Deve-se ressaltar que a atividade deve seguir as características de 

acordo com o projeto. A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

É importante que ao final da atividade não tenha a presença de nem um 

material orgânico na vala escavada. 
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Critério de Medição 

A medição do serviço será em metro cúbico (m³) do serviço executado. 

1.5.2. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Instalação e Fornecimento de trama de aço composta por terças para 

telhados até duas águas para telha ondulada de Fibrocimento. 

           ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 

- Perfil em aço galvanizado conformado a frio tipo “UE”, 150 x 60 x 20 x 3 mm 

para apoio das telhas; 

- Parafuso comum ASTM A307, aço carbono, cabeça sextavada, d = 12,7 mm 

(1/2”) para fixação das terças; 

- Guincho Elétrico de Coluna.  

              EXECUÇÃO 
 

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças 

de acordo com o projeto. 

- Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 

tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do 

pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças. 

- Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 

mm. 
 

Critério de Medição 

A medição do serviço será metro quadrado (m²) de serviço executado 

e instalado. 
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1.5.3. TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

Serão utilizadas telhas de fibrocimento tipo ondulada 6mm, conforme 

especificado nos projetos executivos. As telhas apresentarão uniformidade de 

cor e serão isentas de defeitos, tais como trincas, cantos quebrados, fissuras, 

protuberâncias, depressões e manchas. Serão obedecidos rigorosamente os 

detalhes do projeto quanto às dimensões e à inclinação do telhado. A colocação 

se fará de acordo com a especificação do fabricante e obedecendo aos detalhes 

existentes no projeto. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

1.5.4. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Instalação e Fornecimento de trama de aço composta por terças para 

telhados até duas águas para telha ondulada de Fibrocimento. 

 

           ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 

- Perfil em aço galvanizado conformado a frio tipo “UE”, 150 x 60 x 20 x 3 mm 

para apoio das telhas; 

- Parafuso comum ASTM A307, aço carbono, cabeça sextavada, d = 12,7 mm 

(1/2”) para fixação das terças; 

- Guincho Elétrico de Coluna.  

              EXECUÇÃO 
 

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças 

de acordo com o projeto. 
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- Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 

tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do 

pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças. 

- Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 

mm. 
 

Critério de Medição 

A medição do serviço será metro quadrado (m²) de serviço executado 

e instalado. 

 

1.5.5. TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - banheiro 

Serão utilizadas telhas de fibrocimento tipo ondulada 6mm, conforme 

especificado nos projetos executivos. As telhas apresentarão uniformidade de 

cor e serão isentas de defeitos, tais como trincas, cantos quebrados, fissuras, 

protuberâncias, depressões e manchas. Serão obedecidos rigorosamente os 

detalhes do projeto quanto às dimensões e à inclinação do telhado. A colocação 

se fará de acordo com a especificação do fabricante e obedecendo aos detalhes 

existentes no projeto. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

1.5.6. Painel em ACM - Estruturado (fachadas) 

Compondo os elementos de fachada da Orla, deverá ser fornecida e 

instalada uma placa em ACM - Estruturado – todos os elementos que 

compõem este item, assim como os demais serviços orçados, devem ser de 

1° qualidade. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) plantada, e o pagamento só será 

efetuado após a conclusão total do serviço. 

 

1.5.7. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

Itens e suas Características 

 Telhadista com encargos complementares;  

 Servente com encargos complementares;  

 Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 50 cm; - 

Prego polido com cabeça, bitola 18x27;  

 Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;  

 Solda estanho 50/50; - Selante elástico monocomponente a base de 

poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml;  

 Guincho Elétrico de Coluna. 

Equipamentos  

 Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor 

trifásico de 1,25 CV. 

Execução 

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às 

ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 
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 Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção 

transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos 

tubos coletores; 

 Promover a união das peças em aço galvanizado, e com a estrutura da 

cobertura, mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, 

após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

 Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos 

de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a 

base poliuretano. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.6. FORRO 

1.6.1. FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

O sistema de placa modular deverá ser composto por chapas de 

forro PVC de cor branco com as dimensões previstas em projeto em todas as 

salas internas. Por todo o perímetro do forro será instalado o perfil tabica. 

Serão exigidas para a execução do forro, nivelamento e 

alinhamento perfeitos, sem ressaltos, reentrâncias, diferenças nas juntas; bem 

como as placas, os perfis de alumínio deverão ser novos e sem qualquer tipo de 

defeitos. Na entrega final dos serviços o forro deverá estar limpo. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro (m²) de serviço executado. 

1.7. ESQUADRIAS / SERRALHERIA. 

1.7.1. GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONATAIS DE 
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1”, E VERTICAIS DE ¾, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P 

Guarda corpo com corrimão em tubo metálico, seção circular 1”1/4 e 

1.1/2”, tendo altura de 1,10 m, com espaçamento de 1,20m entre os tubos 

verticais principais. Deverão ser pintados em esmalte sintético sobre fundo 

antiferrugem e rigidamente fixado aos elementos de concreto e alvenaria. 

Sua instalação deverá garantir segurança aos usuários e também 

deverá ser fixado de forma correta garantindo assim a rigidez da peça. 

 

Critério de Medição 

As medições dos serviços serão em metros (m) do serviço executado. 

1.7.2. JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

As janelas de alumínio, tipo maxim-ar, de vidro temperado liso, fixado 

com parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata com diâmetro 

de 4,2mm, conforme descrito em projeto. 

Haverá utilização de esquadrias de alumínio anodizado e vidro do tipo 

maxim-ar.  Para fixação, a alvenaria deve estar concluída e chapiscada com 

vãos das aberturas com folgas de 3 a 7 cm de cada lado, em cima e em baixo, 

dependendo da orientação do fornecedor. 

As taliscas das paredes internas também devem estar indicando o plano 

final do acabamento. Internamente deve haver uma referência de nível do 

peitoril em relação ao piso acabado padrão para todas as janelas do mesmo 

pavimento ou de conformidade com o projeto. Colocar cunhas de madeira entre 

a parede e o contramarco a fim de manter o posicionamento das peças. 
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O chumbamento das grapas com argamassa será iniciado somente 

quando secar preencher cuidadosamente os vãos, principalmente o espaço 

entre a parede e o perfil, evitando futuras infiltrações. 

Deverá haver um cuidado redobrado nas instalações, pois o cimento em 

contato com alumínio provoca manchas irreversíveis na peça. A embalagem só 

poderá ser retirada após a pintura da parede. A limpeza deverá ser feita 

utilizando apenas sabão neutro e água. 

 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 

1.7.3 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U, AF_01/2021 P - FECHADA. 

Todos os materiais utilizados na instalação do vidro temperado 

deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto arquitetônico quanto às 

dimensões e tipo de abertura, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, 

barras e chapas serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e 

diferenças de espessura. 

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos 

nas ligações de peças de alumínio. Se a sua utilização for estritamente 

necessária, os parafusos serão da mesma liga metálica das peças de 

alumínio, endurecidos a alta temperatura. Deverão ser aplicados vidros 

temperados de acordo com o quadro de esquadrias, indicados no projeto 

arquitetônico.  

Os vidros que não atenderem aos critérios da NBR 11706- “Vidros na 

Construção Civil” deverão ser substituídos. As janelas em vidro temperado, 

deverão ser executadas com vidro temperado com 8 mm de espessura, 

fixadas em perfil U e estancadas com silicone industrial em suas junções. 
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Características: 

 Perfil U; 

 Vidro temperado incolor e= 8mm. 

 

Critério de Medição e pagamento 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) de serviço executado, 

pago somente após a conclusão e instalação da área total no local indicado em 

projeto. 

 

1.7.4 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL U, AF_01/2021 P – VIDRO NA COR VERDE. 

Todos os materiais utilizados na instalação do vidro temperado 

deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto arquitetônico quanto às 

dimensões e tipo de abertura, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, 

barras e chapas serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e 

diferenças de espessura. 

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos 

nas ligações de peças de alumínio. Se a sua utilização for estritamente 

necessária, os parafusos serão da mesma liga metálica das peças de 

alumínio, endurecidos a alta temperatura. Deverão ser aplicados vidros 

temperados de acordo com o quadro de esquadrias, indicados no projeto 

arquitetônico.  

Os vidros que não atenderem aos critérios da NBR 11706- “Vidros na 

Construção Civil” deverão ser substituídos. As janelas em vidro temperado 

deverão ser executadas com vidro temperado com 10 mm de espessura, 

fixadas em perfil U e estancadas com silicone industrial em suas junções. 

  

Características: 
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 Perfil U; 

 Vidro temperado na cor verde e= 10mm. 

 

Critério de Medição e pagamento 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) de serviço executado, 

pago somente após a conclusão e instalação da área total no local indicado em 

projeto. 

 

1.7.5 ESQUADRIA DE ALUM. DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS. 

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão 

respeitar as indicações e detalhes do projeto arquitetônico quanto às 

dimensões e tipo de abertura, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, 

barras e chapas serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e 

diferenças de espessura. 

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos 

nas ligações de peças de alumínio. Se a sua utilização for estritamente 

necessária, os parafusos serão da mesma liga metálica das peças de 

alumínio, endurecidos a alta temperatura. Deverão ser aplicados vidros 

temperados de acordo com o quadro de esquadrias, indicados no projeto 

arquitetônico.  

Os vidros que não atenderem aos critérios da NBR 11706- “Vidros na 

Construção Civil” deverão ser substituídos. As janelas em vidro temperado 

deverão ser executadas com vidro temperado com 4 mm de espessura, 

fixadas em estruturas em alumínio para esquadrias de correr e estancadas 

com silicone industrial em suas junções. 

  

Características: 

 Perfil U; 

 Vidro temperado na cor verde e= 10mm. 
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Critério de Medição e pagamento 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) de serviço executado, 

pago somente após a conclusão e instalação da área total no local indicado em 

projeto. 

1.7.6. Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 
padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - 
fornecimento e instalação. Af_12/2019 

As características da esquadria de madeira com dimensões de 

80x210cm, com espessura de 3,5cm são indicados em projeto e no Quadro de 

Esquadrias. A madeira a ser empregada na execução das esquadrias será 

seca, isenta de nós, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito 

que possa comprometer sua durabilidade, resistência e aspecto. As esquadrias 

de madeira obedecerão rigorosamente às indicações dos respectivos projetos 

de arquitetura e / ou desenhos de detalhes. 

Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de 

empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou 

outros defeitos. Os arremates das guarnições com rodapés e / ou revestimentos 

de paredes adjacentes merecerão, de parte da CONTRATADA, cuidados 

especiais. Sempre que necessário, tais arremates serão objeto de desenhos de 

detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

1.7.7. FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12_2019 

           ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação de fechaduras; 
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- Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de 

fechaduras; 

- Fechadura de embutir com cilindro, interna, completa, instalada em portas de 

madeira e com padrão de acabamento do tipo médio. 

           EXECUÇÃO 

- Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, demarcar 

a altura em que será instalada a fechadura, com base na posição da maçaneta; 

- Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lápis a 

altura (em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para 

instalação da maçaneta e do cilindro; 

- A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxílio de 

furadeira e formão bem afiado, executar a cavidade onde será embutido o corpo 

da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir nos 

locais previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o 

cilindro da fechadura; 

- Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o 

contorno da testa; mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no 

marco / batente; 

- Retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos 

na folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa 

da fechadura, respectivamente; 

- Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingüeta e 

do trinco da fechadura, utilizando furadeira e formão bem afiado; 

- Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa; 

- Posicionar a maçaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e 

fixar com parafusos; 

- Travar a maçaneta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
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1.7.8. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 

Todos os trabalhos de portas de alumínio, tipo veneziana, com 

guarnição e fixação com parafusos, completo e acabamento natural respectivos 

desenhos de detalhes, indicações dos demais desenhos do projeto, o adiante 

especificado e sem defeito de fabricação ou falhas de laminação. 

Todo material a ser empregado nas esquadrias metálicas deverá estar 

de acordo com os respectivos desenhos e detalhes de projeto, sem defeito de 

fabricação ou falhas de laminação. 

Serão realizados com a maior perfeição, mediante emprego de mão de 

obra especializada, de primeira qualidade e executados rigorosamente de 

acordo com os  

 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.8. PINTURA. 

1.8.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014. 

As superfícies rebocadas (a receberem pintura) deverão ser 

examinadas e corrigidas de todos e quaisquer defeitos de revestimentos, antes 

de se iniciar a pintura. 

Todas as áreas a pintar serão cuidadosamente limpas, isentas de 

poeira, gordura e outras impurezas. As superfícies poderão receber pintura 

somente quando estiverem completamente secas. Nas paredes com reboco, 

têm de ser aplicadas as seguintes demãos: selador; emassamento (somente 

após, no mínimo, 48 h); aparelhamento da base; segunda demão (somente 

após, no mínimo, 24 h). 
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Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas 

superfícies não destinadas à pintura, tais como concreto ou tijolos aparentes, 

lambris e outros. Os respingos que não puderem ser evitados terão de ser 

removidos com emprego de solventes adequados, enquanto tiver fresca. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

 

1.8.2. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 

Para paredes se fará necessária 2 demãos de massa PVA para alisar e 

corrigir as imperfeições. Após aplicação do selador, verifique se a massa corrida 

está macia e cremosa. Se por acaso a massa estiver dura, dilua com água até 

ficar macia e cremosa, não coloque água demais. 

Aplique a massa corrida com uma desempenadeira sobre a superfície a 

ser emassada, espalhe a massa no sentido vertical ou horizontal, da forma que 

achar melhor.  

Características: 

 Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora 

monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno 

e externo, em conformidade à NBR 15348:2006; 

 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor 

vermelha). 

Procedimento Executivo: 

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

 Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme 

fabricante; 
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 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até 

obter o nivelamento desejado; 

 Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e 

remoção do pó. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.8.3. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, EM PANOS DE 

FACHADA, SEM A PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017. 

          Itens e suas Características  

 

 Massa acrílica – massa niveladora monocomponente à base de 

dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 

15348  

 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120  

      Execução  

 

 A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de qualquer aplicação;  

 Se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com 

recomendações do fabricante;  

 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado;  

 Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção do 

pó para posterior aplicação da pintura.  

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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1.8.4. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 

A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície 

tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, 

sais solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. 

Antes da realização da pintura ou aplicação da textura é obrigatória a 

realização de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada 

pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser preparada uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m no próprio local a que se destina, para 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo 

permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou 

FISCALIZAÇÃO. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do 

fabricante e aplicadas na proporção recomendada.  

As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de 

pincéis. Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem 

pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a 

remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas, serão protegidas 

quando perfeitamente secas e lixadas, cada demão de tinta somente será 

aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar 

um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, igual cuidado deverá ser 

tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo 

mínimo de 48 horas após cada demão de massa, deverão ser adotadas 

precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

 As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de 

papel, pano ou outros materiais e os salpicos deverão ser removidos, enquanto 

a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que 
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necessário. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos 

serviços acima discriminados. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.8.5. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 

             ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Primer universal, fundo anticorrosivo. 

 Solvente diluente a base de aguarrás. 

              EXECUÇÃO 

 Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos. 

 Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante. 

 Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de 

pulverização. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

1.8.6. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_P. 

O profissional deverá certifica-se de que a superfície está 

completamente limpa, livre se escamas, pó ou outros detritos. Feito isto, iniciará 

a preparação da tinta, é importante que a diluição seja feita conforme 

recomendações do fabricante. 
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Estando tudo pronto e em condições climáticas favoráveis, o 

profissional poderá realizar a aplicação de 2 demãos de tinta na superfície 

metálica com o equipamento de pulverização. Respeitando o intervalo entre as 

demãos, conforme a orientação do fabricante. 

Item incluso: 

 Tinta esmalte sintético premium acetinado; 

 Solvente diluente a base de aguarrás. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

 

1.9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. 

1.9.1. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável, DN 20mm instalado 

em ramal de distribuição de água. 

Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, 

classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de 

água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

1.9.2. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável, DN 32mm instalado 

em prumada de água. 
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Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, 

classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de 

água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

1.9.3. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável, DN 32mm instalado 

em prumada de água. 

Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, 

classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de 

água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

1.9.4. TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável, DN 40mm instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, 

classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de 

água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 
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1.9.5. TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável, DN 50mm instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, 

classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de 

água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

1.9.6. TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável, DN 75mm instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, 

classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de 

água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

1.9.7. TUBO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável, DN 100mm instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
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Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, 

classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de 

água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

1.9.8. REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de registro de pressão bruto, latão, 

roscável,1/2", com acabamento e canopla cromados, instalado em ramal de 

água.  
 

Critério de medição e Pagamento 

Este serviço será medido por unidade (un) de registro executado 
 

1.9.9. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto, latão, roscável, 

1/2". Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, classe 

A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de água fria - 

Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.9.10. CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
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Fornecimento e instalação de chuveiro plástico instalado em locais 

discriminados em projeto arquitetônico. 

 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (un) de serviço executado. 
 

1.9.11. VASO SANITARIO EM LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA – 

INCLUSO ASSENTO 

 

Fornecimento e instalação de vasos sanitários em louça branca com 

caixa acoplada incluso assento. Os vasos sanitários serão escoados por tubos 

PVC Ø 100 mm, ligados a rede existente. 

 

Critério de Medição e pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço instalado. 
 

1.9.12. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Fornecimento e instalação de vasos sanitários sifonados. Os vasos 

sanitários serão escoados por tubos PVC Ø 100 mm, ligados a rede existente. 

 

Critério de Medição e pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço instalado. 

 

1.9.13. MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Fornecimento e instalação de mictório sifonado em louça branca, 

padrão médio, instalado nos banheiros masculinos. 
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Critério de Medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço instalado. 

 

1.9.14. LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40X30CM 

OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - PCD 

A execução desse serviço deverá obedecer às normas técnicas 

vigentes e as especificações, detalhes e referencias dispostas em projeto, assim 

como as especificações dos fabricantes. 

Deverá ser instalado o lavatório louça branca suspenso, 40x30cm ou 

equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em PVC 1.1/4x1.1/2, 

válvula e engate flexível em plástico branco ½ x 30cm e torneira cromada de 

mesa de ½ ou ¾ para lavatório, padrão popular.  

O serviço deverá ser executado por profissional habilitado e as 

ferramentas deverão ser apropriadas a cada serviço e material utilizado. 

 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (un) de serviço executado. 

 

1.9.15. BANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA 2,50x0,50M 

COM 3 CUBAS INTEGRADAS EM LOUÇA, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADA E TORNEIRA 

CROMADA 

Fornecimento e instalação de bancada em granito com três cubas dos 

banheiros, incluindo sifão tipo garrafas PVC. A fixação das bancadas de granito 

só poderá ser feita após a colagem das cubas. Para a instalação das bancadas 
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e prateleiras de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o 

chumbamento dentro da parede. 

Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio 

das bancadas e fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto. 

As prateleiras receberão apoio em mão francesa metálica, conforme 

especificação e detalhamento em projeto. 

Especificamente para as bancadas em granito das instalações 

sanitárias serão utilizados sifões e ligações flexíveis PVC e torneiras com 

acabando cromado de mesa, padrão popular. 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado 

 

1.9.16. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

Serão necessários o fornecimento e a instalação de barra em aço inox 

para portadores de necessidades especiais com comprimento de 90 cm fixada 

na parede dos banheiros PNE, de acordo com NBR 9050 – Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será por unidade (UN) de serviço instalado. 

 

1.9.17. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
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Itens e suas Características: 

 Caixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas 

soldáveis e uma saída de 75 mm com junta elástica. Dimensões: 150 x 

185 x 75 mm; 

 Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 mm; 

 Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 

500 g; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 

cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

 Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Execução 

 Limpar o local de instalação da caixa; 

 Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de entrada 

da caixa ou fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado a lado, em 

torno da circunferência interna; 

 Fazer o acabamento final com lima meia-cana; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução 

limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com 

adesivo); 

 A tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, utilizando 

anel de borracha e pasta lubrificante.  

Todas as etapas da atividade, devem estar de acordo com NBR 10844 - 

Instalações prediais de águas pluviais; e a NBR 8160 - Sistemas prediais de 

esgoto sanitário - Projeto e execução. 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS – PA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 
 

41 
_________________________________________________________________________ 

Travessa Das Mercedes, SN, CEP : 68719- 000 - CNPJ: 22.98 l.1 53/0001-08 
 

1.9.18. CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 EM ALVENARIA DE TIJOLOS 

FURADOS, LASTRO DE CONCRETO MAGRO E TAMPA EM 

CONCRETO 

Após a demarcação da área onde será realizada a execução e 

instalação da caixa em alvenaria, deve-se realizar escavação manual. Realizada 

a escavação, o profissional deve verificar se há a presença de material orgânico 

na vala escavada, caso tenha, o mesmo deve retirar todo o material orgânico 

identificado. 

O solo deve está devidamente compactado para que receba o lastro de 

concreto magro com seixo. Após o período de cura do concreto, o profissional 

poderá iniciar o processo de fabricação da caixa, realizando base em concreto 

com espessura de 2cm com traço de 1:3; além de poder erguer a alvenaria, 

seguindo as medidas de 40x40x50 cm. Após a completa execução das fiadas, 

seguirá as etapas de chapisco no traço 1:3 (cimento e areia) e reboco com 

argamassa 1:6 (com aditivo plastificante), nas duas faces. 

Separadamente, utilizando formas de madeira de qualidade, será 

realizada a confecção da tampa em concreto armado de fck equivalente a 

15Mpa. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.9.19. CAIXA EM ALVENARIA DE 60X60X600CM C/ TAMPO EM CONCRETO 

Após a demarcação da área onde será realizada a execução e 

instalação da caixa em alvenaria, deve-se realizar escavação manual. Realizada 

a escavação, o profissional deve verificar se há a presença de material orgânico 

na vala escavada, caso tenha, o mesmo deve retirar todo o material orgânico 

identificado. 

O solo deve está devidamente compactado para que receba o lastro de 

concreto magro com seixo. Após o período de cura do concreto, o profissional 
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poderá iniciar o processo de fabricação da caixa, realizando base em concreto 

com espessura de 2cm com traço de 1:3; além de poder erguer a alvenaria, 

seguindo as medidas de 60x60x60 cm. Após a completa execução das fiadas, 

seguirá as etapas de chapisco no traço 1:3 (cimento e areia) e reboco com 

argamassa 1:6 (com aditivo plastificante), nas duas faces. 

Separadamente, utilizando formas de madeira de qualidade, será 

realizada a confecção da tampa em concreto armado de fck equivalente a 

15Mpa. 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.9.20. TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 
VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

Fornecimento e instalação dos itens: 

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

assentar as peças pré-moldadas; 

 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

 Tampa de fo fo d = 0,50m; 

 Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. 

lançamento e adensamento); 

 Tubo em PVC - 100mm (LS); 

 Tubo em PVC - 150mm (LS). 

Procedimento Executivo: 

 Após execução da escavação manual e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

 Sobre o lastro de brita, posicionar a laje de fundo pré-moldada 

com a retroescavadeira; 
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 Sobre a laje de fundo, posicionar os anéis pré-moldados do balão 

com a retroescavadeira, assentá-los com argamassa e revestir as 

juntas internamente; 

 Em seguida, posicionar a laje de transição pré-moldada com a 

retroescavadeira e assentá-la com argamassa; 

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada. 

Todas as etapas da atividade, devem estar de acordo com NBR 10844 - 

Instalações prediais de águas pluviais; e a NBR 8160 - Sistemas prediais de 

esgoto sanitário - Projeto e execução. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

1.9.21. FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, 
VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020  

Será instalado filtro anaeróbio cilíndrico em concreto pré-moldado 1,88 x 

1,50 (diâmetro x altura) para 19 contribuintes conforme NBR 13969 – Tanques 

Sépticos.  

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

1.9.22. SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

A construção do sumidouro como toda a obra de construção civil, 

deverá atender às condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que 

se refere à resistência, à segurança e à utilização, pertinentes ao assunto. 
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Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO antes da sua utilização. De maneira geral os materiais deverão 

ser de boa qualidade e atender às seguintes normas brasileiras da ABNT: 

- Blocos cerâmicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e 

NBR15270-3; 

- Tijolo maciço cerâmico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041; 

- Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522; 

- Tubos e conexões de PVC para esgoto sanitário predial: NBR 10570, 

NBR 7367; 

- Cimento Portland: NBR 5732 

- Agregados para concreto: NBR 7211 

- Fator água/cimento: NBR 6118  

O modelo utilizado para a execução do sumidouro será em estrutura 

tubular pré-moldado. A estrutura deverá ser executada em prumo perfeito. 

A estrutura deverá ser executada com todo cuidado possível 

(nivelamento, perpendicularidade, prumo, encaixe das juntas). A verificação do 

prumo deve ser efetuada continuadamente ao longo da parede, de preferência 

na sua face externa. 

Fornecimento e instalação dos itens: 

 Escavação manual até 1.50m de profundidade; 

 Tampa de fo fo d = 0,50m; 

 Concreto armado fck=20MPA com forma madeira branca (incluso 

lançamento e adensamento); 

 Tubo em PVC - 100mm (LS). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 
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1.9.23. RESERVATÓRIO CAP. 1.000L, EM POLIETILENO COM 
ACESSÓRIOS 

Fornecimento e instalação de Reservatório de polietileno, capacidade 

de 1000 litros que abastecerão a Orla de São João de Pirabas. Os tubos e 

conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, classe A, conforme 

projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de água fria - Tubos e 

conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

 

 

 

1.9.24. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014 

Os procedimentos necessários para execução devem seguir as 

recomendações específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas 

de Águas Pluviais. 

Fornecimento e instalação de tubo PVC, com diâmetro de 100mm, 

incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, com a inclinação 

necessária discriminada em projeto. Os tubos e conexões deverão ser de PVC 

rígido e juntas soldáveis, classe A, atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais 

de água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço. 
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1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1.10.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES 
DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de energia. 

Verifica-se o local da instalação. Para instalar o quadro de embutir o 

recorte na alvenaria já deve estar executado. Realiza-se a aplicação de 

argamassa nas laterais e parte posterior. Encaixa-se o quadro e verifica o 

prumo, realizando ajustes. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

Itens e suas Características: 

Luminária de LED tipo plafon, redondo, de sobrepor, bivolt. 

Execução: 

Encaixa-se a lâmpada aos soquetes da luminária; 

Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao 

plafon; 

Fixa-se a luminária ao piso através de parafusos. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 
1.10.2. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de energia. 

Verifica-se o local da instalação. Para instalar o quadro de embutir o 

recorte na alvenaria já deve estar executado. Realiza-se a aplicação de 

argamassa nas laterais e parte posterior. Encaixa-se o quadro e verifica o 

prumo, realizando ajustes. 

Critério de medição e pagamento 
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A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

Itens e suas Características: 

Luminária de LED tipo plafon, redondo, de sobrepor, bivolt. 

Execução: 

Encaixa-se a lâmpada aos soquetes da luminária; 

Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao 

plafon; 

Fixa-se a luminária ao piso através de parafusos. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 
1.10.3. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 

ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
 

Fornecimento e instalação de disjuntor tipo NEMA com corrente 

nominal de 60A até 100A. 

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. 

Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado. Coloca-se o terminal no pólo. O parafuso é recolocado, fixando o 

terminal ao disjuntor. 

Critério de medição e pagamento  

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

1.10.4. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

1.10.5. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

1.10.6.  DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

1.10.7.  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  
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1.10.8.  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  
 

Fornecimento e instalação de disjuntor tipo DIN com corrente nominal 

16A, 25A e 80A. 

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. 

Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado. Coloca-se o terminal no pólo. O parafuso é recolocado, fixando o 

terminal ao disjuntor. 

Critério de medição e pagamento  

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

1.10.9. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 

NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Fornecimento e instalação de disjuntor tipo TERMOGNÉTICO com 

corrente nominal 250A. 

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. 

Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado. Coloca-se o terminal no pólo. O parafuso é recolocado, fixando o 

terminal ao disjuntor. 

Critério de medição e pagamento  

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.10.10. DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, 

TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 

35KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Fornecimento e instalação de disjuntor tipo TERMOGNÉTICO com 

corrente nominal de 300A até 400A. Com capacidade de interrupção de 35KA. 

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. 

Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 
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desencaixado. Coloca-se o terminal no pólo. O parafuso é recolocado, fixando o 

terminal ao disjuntor. 

Critério de medição e pagamento  

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.10.11. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.10.12. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.10.13. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.10.14. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Fornecimento e instalação de eletrodutos PVC Rígido DN 110mm Ø 

4", DN 85mm Ø 3”, DN 50mm Ø 1 1/2", Rígido DN 40mm Ø 1 1/4" flexível em 

parede simples, fabricados em PVC. Devem atender a NBR 15465 - Sistemas 

de Eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão- Requisitos 

de desempenho. 

Deverão ser utilizados especialmente nas linhas aparentes e 

embutidas e especificados assim: “eletroduto rígido de seção circular, de PVC, 

não propagante de chama, tamanhos nominais conforme projeto, de acordo 

com as Normas NBR 15465”. 

Para a execução inicia-se o processo com a verificação de todo o 

projeto elétrico; Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da 

bobina e coloca-se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje 

como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando instalado na 

laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede); Após a marcação 

da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da 

caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem; 
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Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de 

acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira. 

Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la 

alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do 

eletroduto e o conecta à caixa no local definido; lança-se a argamassa por sobre 

o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies que 

sofreram chumbamento; após o eletroduto já estar instalado no local definido, 

faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita 

guia em trechos longos.  

Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; utilizando os trechos de cabos 

elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 

aos interruptores e à tomada (módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao 

suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no 

suporte. 

 
Critério de Medição 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 

 

1.10.15. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Fornecimento e instalação de eletrodutos PVC Flexível Corrugado DN 

32mm Ø 1", flexível em parede simples, fabricados em PVC. Devem atender a 

NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos plásticos para instalações elétricas de 

baixa tensão- Requisitos de desempenho. 

Deverão ser utilizados especialmente nas linhas aparentes e 

embutidas e especificados assim: “eletroduto flexível corrugado de seção 

circular, de PVC, não propagante de chama, tamanhos nominais conforme 

projeto, de acordo com as Normas NBR 15465”. 
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Para a execução inicia-se o processo com a verificação de todo o 

projeto elétrico; Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da 

bobina e coloca-se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje 

como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando instalado na 

laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede); Após a marcação 

da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da 

caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem; 

Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de 

acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira. 

Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la 

alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do 

eletroduto e o conecta à caixa no local definido; lança-se a argamassa por sobre 

o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies que 

sofreram chumbamento; após o eletroduto já estar instalado no local definido, 

faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita 

guia em trechos longos.  

Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; utilizando os trechos de cabos 

elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 

aos interruptores e à tomada (módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao 

suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no 

suporte. 

 
Critério de Medição 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 

 

1.10.16. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
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Fornecimento e instalação de eletrodutos PVC Rígido DN 25mm Ø 

3/4", flexível em parede simples, fabricados em PVC. Devem atender a NBR 

15465 - Sistemas de Eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa 

tensão- Requisitos de desempenho. 

Deverão ser utilizados especialmente nas linhas aparentes e 

embutidas e especificados assim: “eletroduto rígido de seção circular, de PVC, 

não propagante de chama, tamanhos nominais conforme projeto, de acordo 

com as Normas NBR 15465”. 

Para a execução inicia-se o processo com a verificação de todo o 

projeto elétrico; Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da 

bobina e coloca-se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje 

como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando instalado na 

laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede); Após a marcação 

da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da 

caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem; 

Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de 

acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira. 

Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la 

alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do 

eletroduto e o conecta à caixa no local definido; lança-se a argamassa por sobre 

o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies que 

sofreram chumbamento; após o eletroduto já estar instalado no local definido, 

faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita 

guia em trechos longos.  

Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; utilizando os trechos de cabos 

elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 

aos interruptores e à tomada (módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao 

suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no 

suporte. 
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Critério de Medição 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 

 

1.10.17. Eletroduto de F°G° de 4" 

Fornecimento e instalação de eletrodutos Ferro galvanizado DN Ø 4", 

rígido em parede simples, fabricados em Ferro galvanizado. Devem atender a 

NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos plásticos para instalações elétricas de 

baixa tensão- Requisitos de desempenho. 

Deverão ser utilizados especialmente nas linhas aparentes e 

embutidas e especificados assim: “eletroduto rígido de seção circular, de Ferro 

galvanizado, não propagante de chama, tamanhos nominais conforme projeto, 

de acordo com as Normas NBR 15465”. 

Para a execução inicia-se o processo com a verificação de todo o 

projeto elétrico; Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da 

bobina e coloca-se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje 

como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando instalado na 

laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede); Após a marcação 

da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da 

caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem; 

Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de 

acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira. 

Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la 

alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do 

eletroduto e o conecta à caixa no local definido; lança-se a argamassa por sobre 

o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies que 

sofreram chumbamento; após o eletroduto já estar instalado no local definido, 

faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita 

guia em trechos longos.  
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Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; utilizando os trechos de cabos 

elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 

aos interruptores e à tomada (módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao 

suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no 

suporte. 

 
Critério de Medição 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 

 

1.10.18. CAPACETE DE FERRO GALVANIZADO 90º 4" 

Fornecimento e instalação de Capacete de Ferro Galvanizado 90º 4". 

 

Critério de Medição 

A medição será em peça (pç) de serviço executado. 

 

 

1.10.19. Curva 90° p/ elet. F°G° 4" (IE)  

Fornecimento e instalação de curva de 90 graus para eletroduto, em 

ferro galvanizado, 4”, assentado em locais discriminados em projeto. 

 
Critério de Medição 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

1.10.20.  Luva p/ elet. F°G° de 4" (IE) 

Fornecimento e instalação de luva em ferro galvanizada, DN (4”), para 

eletroduto, assentado em locais discriminados em projeto. 

 
Critério de Medição 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
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1.10.21. Supressor de transientes tipo Varistor 20KA-175V 

Fornecimento e instalação de supressor contra surto VARISTOR 20 KA-

175V, com local especificado em Projeto Elétrico. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

1.10.22. ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO 

1.10.23. ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO 

1.10.24. ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 

TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO 

Fornecimento e instalação de Abraçadeira em Aço para amarração de 

Eletrodutos tipo D com 1 1/4", 1" e 3/4", com local especificado em Projeto 

Elétrico. 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

1.10.25. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.10.26. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.10.27. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
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1.10.28. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.10.29. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 

BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

1.10.30. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.10.31. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

1.10.32. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Serão utilizados condutores e cobre com isolamento termoplástico 

para 450/750V do tipo anti-chama. A bitola a ser utilizada será de 2,5 mm², 4,0 

mm², 16,0 mm², 25,0 mm², 35,0 mm², 50,0 mm², 95,0 mm², 185,0 mm² para 

circuitos de força e o fio terra. 

A instalação consistirá a passagem dos fios, com a utilização dos 

arames-guias deixados na tubulação, através de eletrodutos, conexões e caixas 

existentes entre os pontos de ligação. 

A definição dos condutores elétricos será através das cores, conforme 

NBR-5410/ABNT: 

 Condutor neutro: azul claro; 

 Condutor de proteção: verde; 

 Condutor fase: branca, preta, vermelha ou cinza 

 

Critério de Medição 
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A medição será em metro (m) de serviço executado. 

 

1.10.33. CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características: 

 Cabo de cobre nu, 50 mm² 

Execução: 

  Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

 Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre;  

 Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente 

instalados. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

1.10.34. DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 

V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) 

Fornecimento e instalação de Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão 

máxima de 385V, corrente máxima de 90 KA, com local especificado em Projeto 

Elétrico. 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

1.10.35. DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 

V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) 

Fornecimento e instalação de Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão 

máxima de 460V, corrente máxima de 45 KA, com local especificado em Projeto 

Elétrico. 
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Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

1.10.36. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

Deve possuir núcleo de aço carbono ABNT 1010 ou 1020 trefilado, 

recoberto com uma camada de cobre eletrolítico com 99 % de pureza mínima, 

sem traços de zinco e com espessura mínima de 0,25 mm. 

A aderência da camada de cobre sobre o núcleo deve ser pelo 

processo de eletrodeposição ou fusão, de modo a assegurar uma união 

inseparável e homogênea dos metais. Os processos de trefilação, extrusão e 

similares, não serão aceitos. 

A haste deve ser isenta, na sua parte externa, de rachaduras, 

ranhuras, falhas ou quaisquer outras imperfeições no revestimento de cobre. 

Deve estar retilínea, sem empenos e nas extremidades (inferior e superior). 

A haste deve ser adequadamente identificada, em baixo relevo, de 

modo legível e indelével com: nome ou marca do fabricante; mês/ano de 

fabricação; lote de fabricação, podendo este opcionalmente constar no relatório 

dos ensaios de recebimento; indicação da espessura do cobre em (em 

micrômetro); indicação das dimensões do comprimento e do diâmetro em 

milímetros (mm). 

O fornecedor deve garantir que a embalagem do material preserve seu 

desempenho e suas funcionalidades durante o transporte, movimentação e 

armazenamento. Sempre que necessário, deve informar as condições especiais 

de transporte, movimentação e armazenamento. A embalagem deve ser 

elaborada com material reciclável. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade de serviço executado. 
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1.10.37. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 

M. AF_12/2020  

Serão fornecidas e instaladas caixa enterrada retangular 30x30x30cm 

em concreto pré-moldado, fundo com brita.  

A caixa de passagem construída no passeio e próxima à base do poste 

deverá estar distanciada do mesmo em no mínimo 1 m. 

A caixa na base do poste e/ou as situadas antes da medição deverão 

ter dimensões internas mínimas de 30x30x30 cm, fundo com pedra brita nº 2 em 

camada de 10 cm. 

Critério de Medição 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

1.10.38. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,8X0,6 

M. AF_12/2020  

Serão fornecidas e instaladas caixa enterrada retangular 80x80x60cm 

em concreto pré-moldado, fundo com brita.  

A caixa de passagem construída no passeio e próxima à base do poste 

deverá estar distanciada do mesmo em no mínimo 1 m. 

A caixa na base do poste e/ou as situadas antes da medição deverão 

ter dimensões internas mínimas de 80x80x60 cm, fundo com pedra brita nº 2 em 

camada de 10 cm. 

Critério de Medição 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

1.10.39. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  
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1.10.40. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

Fornecimento e Instalação da caixa retangular em PVC, 4”x2” e 4”x4” 

– Para iluminação, com as unidades conforme projeto. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.10.41. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

Fornecimento e instalação de interruptor simples 1 módulo 10A/250V, 

com duas teclas, incluindo suporte e placa, conforme o projeto. 

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 

10A/250V e estarem de acordo com as normas brasileiras.  

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

1.10.42. INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

Fornecimento e instalação de interruptor simples 2 módulos 

10A/250V, com duas teclas, incluindo suporte e placa, conforme o projeto. 

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 

10A/250V e estarem de acordo com as normas brasileiras.  

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

1.10.43. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM TOMADA 2P+T 10A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  
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Fornecimento e instalação de interruptor simples 1 módulo 10A/250V 

com tomada 2P+T, com duas teclas, incluindo suporte e placa, conforme o 

projeto. 

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 

10A/250V e estarem de acordo com as normas brasileiras.  

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

1.10.44. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Fornecimento e instalação de tomada média de embutir 2P+T 10A. 

Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram 

previstas tomadas de força do tipo universal 2P+T (10A), com as unidades 

conforme projeto. 

Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir 

certificação de produto. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

  

1.10.45. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Fornecimento e instalação de tomada média de embutir 2P+T 10A. 

Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram 

previstas tomadas de força do tipo universal 2P+T (10A), com as unidades 

conforme projeto. 

Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir 

certificação de produto. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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1.10.46. ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE 

TOMADAS E INTERRUPTORES 

Fornecimento e Instalação de espelho / placa cega 4" X 4",  para 

instalação de tomadas e interruptores, com as unidades conforme projeto. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.10.47. CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Fornecimento e Instalação da caixa plástica octogonal, 4" X 4", PVC, 

Para iluminação, com as unidades conforme projeto. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.10.48. Ponto de força para ar condicionado (tubul., fiaçao e disjuntor) 

acima de 200W 

Fornecimento e Instalação de Ponto de força para ar condicionado, a 

ser indicado e definido pela fiscalização. 

Itens e suas Características: 

 Bucha e arruela de 1"- aluminio. 

 Eletroduto PVC Rígido de 1" 

  Disjuntor 3P-30A 

 Cabo de cobre 6,0mm2 -750V 

Fornecimento e Instalação de ponto de força 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por ponto (pt) de serviço executado. 

1.10.49. Luminária abalux - embutir (2x40W) - completa 
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Fornecimento e Instalação de Luminária Abalux de embutir instaladas 

conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

Luminária de Abalux tipo embutir 2x40w, bivolt. 

Execução: 

Encaixa-se a lâmpada aos soquetes da luminária; 

Com os cabos da rede elétrica já instalados e colocados ao abalux; 

Fixa-se a luminária ao piso através de parafusos. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.10.50. Luminária abalux - embutir (2x20W) – completa 

Fornecimento e Instalação de Luminária Abalux de embutir instaladas 

conforme projeto. 

 

Itens e suas Características: 

Luminária de Abalux tipo embutir 2x20w, bivolt. 

Execução: 

Encaixa-se a lâmpada aos soquetes da luminária; 

Com os cabos da rede elétrica já instalados e colocados ao abalux; 

Fixa-se a luminária através de parafusos. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.10.51. Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)48W -

127V/220V 

Fornecimento e Instalação de Lâmpada fluorescente com reator 

acoplado, instaladas conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)48W – 127V/220V. 
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Execução: 

               Conecta-se o reator aos cabos da rede elétrica já instalados;  

               Encaixa-se a lâmpada ao soquete base G13.  

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.10.52. LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P - 20W 

Fornecimento e Instalação de Lâmpadas tubular fluorescente 

instaladas conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

Lâmpada tubular fluorescente T10 de 20/40W, base G13 

               Reator eletrônico para 1 lâmpada.  

               Soquete base G13.  

Execução: 

               Conecta-se o reator aos cabos da rede elétrica já instalados;  

               Encaixa-se a lâmpada ao soquete base G13.  

Critério de medição e pagamento 

             A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.10.53. Luminária p/ lâmp PLL de embutir 

Fornecimento e Instalação de Luminária para lâmpadas PPL de 

embutir, instaladas conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

Luminária para lâmpada PLL de embutir. 

Execução: 

Com os cabos da rede elétrica já instalados e colocados ao abalux; 

Fixa-se a luminária através de parafusos. 
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Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.10.54. REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR 

METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

Fornecimento e instalação completa de projetor retangular hermético, 

constituído por: corpo e aro em alumínio fundido, com aletas para dissipação de 

calor; refletor interno em chapa de alumínio estampado refletal liso, stucco ou 

escamado, acabamento anodizado; visor plano, em cristal temperado, à prova 

de choque térmico, fixado ao corpo por meio de aro e junta vedadora; suporte 

para fixação, tipo "U", em aço galvanizado a fogo; movimentos horizontal e 

vertical; soquetes para lâmpadas de vapor metálico ou sódio de 400 W. 
 

Itens e suas Características: 

              - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40). 

                - PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR 

DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO 

FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 

FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. 

                - REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT 

                  - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M 
 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.10.55. Eletrocalha de metal curve "U" perf. 100x75 - 3m 

Fornecimento e Instalação de Eletrocalha de metal curve "U" perf. 

100x75 - 3m conforme projeto. 

Itens e suas Características: 
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Eletrocalha de metal curve "U" perf. 100x75 - 3m 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.10.56. CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA TIPO "C" 

150X100MM 

Fornecimento e Instalação de Curva 90º para Eletrocalha Tipo “C” 

150X100mm conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

Curva 90º para Eletrocalha Tipo “C” 150X100mm. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por peça (pç) de serviço executado. 
 

1.10.57. TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 

TIPO "C" 150X100 MM 

Fornecimento e Instalação de Tampa para curva horizontal 90º para 

Eletrocalha tipo “C” 150X100mm conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

Tampa para curva horizontal 90º para Eletrocalha tipo “C” 150X100mm  

Critério de medição e pagamento 

A medição será por peça (pç) de serviço executado. 

 

1.10.58. CURVA DE INVERSÃO 90º PARA ELETROCALHA TIPO "C" 

150X100MM 

Fornecimento e Instalação de Curva de inversão 90º para Eletrocalha 

tipo “C” 150X100mm conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

Curva de inversão 90º para Eletrocalha tipo “C” 150X100mm 

Critério de medição e pagamento 
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A medição será por peça (pç) de serviço executado. 
 

1.10.59. TAMPA PARA CURVA DE INVERSÃO 90º PARA ELETROCALHA 

TIPO "C" 150X100MM 

Fornecimento e Instalação de Tampa para curva de inversão 90º para 

Eletrocalha tipo “C” 150X100mm conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

Tampa para curva de inversão 90º para Eletrocalha tipo “C” 

150X100mm  

Critério de medição e pagamento 

A medição será por peça (pç) de serviço executado. 

 

1.10.60. TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA TIPO "C", 

150X100MM 

Fornecimento e Instalação de TÊ horizontal 90º para Eletrocalha tipo 

“C” 150X100mm conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

TÊ horizontal 90º para Eletrocalha tipo “C” 150X100mm” 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por peça (pç) de serviço executado. 

 

1.10.61. TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA TIPO 

"C", 150X100MM 

Fornecimento e Instalação de Tampa para TÊ horizontal 90º para 

Eletrocalha tipo “C” 150X100mm conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

Tampa para TÊ horizontal 90º para Eletrocalha tipo “C” 150X100mm                        

Critério de medição e pagamento  

A medição será por peça (pç) de serviço executado. 
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1.10.62. EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO "C" 

Fornecimento e Instalação de Emenda interna para Eletrocalha Tipo 

“C” conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

Emenda interna para Eletrocalha Tipo “C” 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por peça (pç) de serviço executado. 

 

1.10.63. TERMINAL PARA ELETROCALHA TIPO "C" 

Fornecimento e Instalação de Terminal para Eletrocalha Tipo “C”. 

conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

Terminal para Eletrocalha Tipo “C”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por peça (pç) de serviço executado. 

 

1.10.64. SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, 

ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 

MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 

Fornecimento e Instalação de Suporte para Eletrocalha lisa ou 

perfurada em aço galvanizado conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

 
                - Perfilado perfurado duplo 38x76 mm, chapa 22;  

               - Vergalhão zincado com rosca total (diâmetro=6,3 mm);  

                - Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4”;  

                 - Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 2,5 mm, 

diâmetro do furo = 17 mm;  
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               - Chumbador Omega c/parafuso om1404 1/4".  

 

                   Execução 
 
                  - Verificação do projeto;  

                  - Corte do perfil no tamanho adequado para a correta fixação;  

                  - Colocação dos chumbadores nos furos demarcados  

                  - Posicionamento do perfilado e fixação através vergalhão, porcas e 

arruelas.  

  
Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

1.10.65. SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1.1/4", EM 

ELETROCALHA 

Fornecimento e Instalação de Saída Horizontal para Eletroduto 1.1/4” 

em eletrocalha conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

Saída Horizontal para Eletroduto 1.1/4”  

Critério de medição e pagamento 

A medição será por peça (pç) de serviço executado. 

 

1.10.66. SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1", EM 

ELETROCALHA 

Fornecimento e Instalação de Saída Horizontal para Eletroduto 1” em 

eletrocalha conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

Saída Horizontal para Eletroduto 1”  

Critério de medição e pagamento 

A medição será por peça (pç) de serviço executado. 
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1.10.67. SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4", EM 

ELETROCALHA 

Fornecimento e Instalação de Saída Horizontal para Eletroduto 3/4” em 

eletrocalha conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

Saída Horizontal para Eletroduto 3/4”  

Critério de medição e pagamento 

A medição será por peça (pç) de serviço executado. 

 

1.10.68. LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Fornecimento e Instalação de Luminária tipo Spot, de sobrepor, com 2 

lâmpadas fluorescentes de 15W conforme projeto. 

Itens e suas Características: 

- E Luminária tipo spot de sobrepor para 2 lâmpadas.  

- Lâmpada compacta fluorescente.  
 

                  Execução  

- Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao spot;  

- Encaixa-se a lâmpada aos soquetes da luminária;  

- Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos.  
 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.11. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 

1.11.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Itens e Suas Características 
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 Luminária de emergência com potência de 2 W e uso de bateria de 

litio com autonomia de 6 horas. 

Execução 

 Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma 

tomada;  

 Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos;  

 Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 
 

 
1.11.2 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

Serão instaladas placas de sinalização de segurança contra incêndio, 

fotoluminescente, retangular *20 x 20* cm, em PVC *2* mm anti-chamas 

(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820). 

OBS.: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas 

aproximadas. 

Critério de Medição e pagamento 

                  A medição será por unidade (UN) de serviço executado. 

 

1.11.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

Tendo como objetivo fixar as condições exigíveis para a instalação de 

sistemas de proteção por extintores portáteis para salvaguarda de pessoas e 

bens materiais. As NBR 7195, NBR 7532 (identificação dos extintores de 

incêndio - Padronização), deverão ser parte integrante na execução deste PPCI 

- Plano de Prevenção contra Incêndio. Para efeito de projeto, foram adotadas as 

seguintes definições: A área medida em metros quadrados de piso será 
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protegida por unidade extintora em função do risco. A Carga de agente extintor 

contida no extintor de incêndio será medida em litro(L) ou quilograma (KG); A 

capacidade extintora será medida do poder de extinção do fogo de um extintor, 

obtida através de ensaios normatizados. A distância máxima a ser percorrida 

pelo operador, do ponto de fixação do extintor a qualquer ponto da área 

protegida não poderá passar de 30 metros.  

Critério de Medição e pagamento 

                  A medição será por unidade (UN) de serviço executado. 

 

1.12. DIVERSOS 

1.12.1 BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, 

SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Fornecimento e instalação de bancada em granito de cuba de embutir 

oval louça branca, incluindo válvula metal cromado, sifão flexível PVC, engate 

30 cm flexível plástico e torneira cromada de mesa. A fixação das bancadas de 

granito só poderá ser feita após a colagem das cubas. Para a instalação das 

bancadas e prateleiras de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o 

chumbamento dentro da parede. 

Especificamente para as bancadas em granito das instalações 

sanitárias serão utilizados sifões e ligações flexíveis PVC e torneiras com 

acabando cromado de mesa, padrão popular. 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado 
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1.12.2. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020 

O peitoril é um elemento fixado na base de esquadrias e tem como 

principal função proteger a alvenaria de infiltração de água, além de 

proporcionar melhor acabamento. 

Para que o peitoril seja assentado, a FISCALIZAÇÃO deve 

inspecionar a peça, verificando se está de acordo com as medidas previstas 

em projeto, e certificar que as mesmas não possuem nem uma trinca ou 

fissura, prejudicando com isto, a funcionalidade da mesma. Caso as 

características do material não atendam as especificações do projeto, esta 

não poderá ser incorporar a obra. Esta ação não acarretará em nem um ônus 

adicional a CONTRATANTE. 

Em granito, espessura de 2 cm, comprimento igual ao vão da 

esquadria e largura de 15 cm, inclinação de 1% em direção à extremidade 

externa da alvenaria, acabamento polido e friso inferior para pingadeira. 

  

Características: 

 Marmorista/graniteiro: responsável pela marcação, corte, 

assentamento e controle do peitoril de mármore ou granito; 

 Servente: responsável por transportar os materiais, preparar 

argamassa e auxiliar o oficial em todas as tarefas; 

 Peitoril em granito, polido, branco comum, largura de 15cm, 

espessura de 2cm, com pingadeira, corte reto; 

 Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante, dado em 

volume de cimento e areia úmida: para aumentar a aderência ao 

substrato, preparo mecânico em betoneira de 400 litros. 

Procedimento Executivo: 
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 Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os 

avanços do peitoril; 

 Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre 

de irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a 

aderência da argamassa; 

 Molhar toda a superfície utilizando broxa; 

 Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e 

passar desempenadeira dentada; 

 Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir 

nível e prumo; 

 Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; 

 Repetir o procedimento de assentamento das peças até 

completar o peitoril; 

 Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular 

adequada para mármores e granitos; 

 Conferir alinhamento e nível; 

 Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril; 

 Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser 

danificado durante a execução da fachada. 

 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado mediante peça instalada. 

 

1.13. SERVIÇOS FINAIS 

1.13.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 
 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra 

e de seus complementos removendo os entulhos resultantes provocados com 

a execução da obra para bota fora apropriado. 
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Deverá ser previamente feita uma varredura geral da obra e de seus 

complementos para retirada de todos os detritos e restos de materiais de 

todas as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o 

bota fora apropriado. 

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, 

paredes, tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente 

em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda 

poeira. 

Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, 

respingos e sujeiras da seguinte maneira: 

Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja embebida de solução de 

sabão neutro, em seguida flanela em água pura e depois flanela seca. Não 

deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para se evitar 

arranhões. 

Após a conclusão da limpeza interna e externa da obra deverão ser 

aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das 

esquadrias, dos vidros, etc. 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado 
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