
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme normas e 

leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em 

metalon de 30 x 20 mm; remunera também o fornecimento de estrutura de fixação da placa em 

metalon pintado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação 

completa da placa. 

04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira 

1) Será medido por unidade retirada (un). 

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

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

04.08.060 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados 

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

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

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

peças reaproveitáveis. 

03.02.040Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 

incluindorevestimento 

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

cadastral, ou aferido antes da demolição(m³). 

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

execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de 

elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em 

lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

03.08.040 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento 

1) Será medido por área real de forro demolido, inclusive sistema de fixação, medida no projeto, ou 

conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 

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

execução dos serviços de: demolição, fragmentação de forro em qualquer material, inclusive o 

sistema de fixação (tarugamento), manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em 

lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

 

 



04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios 

1) Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un). 

2) O item remunera a mão-de-obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, bidês, 

tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a limpeza, a 

seleção e a guarda do material reaproveitável. 

 

05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 

1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³). 

2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou 

concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e 

transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a 

geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia 

de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, 

acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, abrangendo: 

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da 

construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; 

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma 

quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de 

destinação final, independente da distância do local de despejo; 

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte 

manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba; 

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na 

caçamba; 

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, 

transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados. 

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá 

apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido, contendo 

informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade 

de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação; 

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 

15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004. 

22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo 

1) Será medido por área desenvolvida de forro executado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro monolítico em gesso para uso interno 

drywall, retos ou curvos, horizontais ou inclinados constituído por: Estrutura em perfis leves de aço 

galvanizado com zincagem tipo B (260 g / m²), compreendendo: perfis de aço com espessura de 

0,50 mm, denominados canaletas longitudinais ou perfil tabica, espaçados a cada 60 cm, união em 

aço para a fixação dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em aço, para a fixação 

dos perfis nos pendurais de sustentação do forro, suspensão com regulagem em aço galvanizado 

para a fixação dos montantes, pendurais em arame galvanizado nº 10 (BWG), parafusos 

autoperfurantes e atarraxantes, galvanizados para a fixação das chapas e perfil / perfil, uma chapa, 

fixada na face externa da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e cartão duplex, tipo 



standard (ST), com espessura de 12,5 mm, fita de papel microperfurada, empregada nas juntas 

entre chapas, fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos 

cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o 

preparo da superfície a ser calafetada, e massa especial para a calafetação e colagem das chapas; 

referência comercial Forro FGE da Lafarge Gypsum, Placostil F530 da Placo ou equivalente. 

Remunera também todo o material acessório, equipamentos e a mão de obra necessária para a 

execução de forros, de acordo com as recomendações e especificações dos fabricantes, inclusive 

a execução de recortes para luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos 

decorrentes. Após o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverão apresentar a superfície 

lisa, monolítica e sem junta aparente, para receber acabamento final em pintura. Não remunera o 

fornecimento do acabamento final em pintura, nem sancas ou molduras especiais. Normas 

técnicas: NBR 14715-1 e 15758-2. 

 

21.05.100Piso elevado de concreto em placas de 600 x 600 mm, antiderrapante, sem 

acabamento 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de piso elevado composto por placas de 

concreto pré-fabricadas com reforço estrutural, superfície antiderrapante, formato quadrado, 

medindo 60 x 60 cm, dispostas sobre sistema de apoio composto por pedestais confeccionados em 

PVC, resistência das placas a uma carga distribuída mínima de 7 KN/m², classificação 7 conforme 

Norma NBR 15805, relação água/cimento do concreto máxima de 0,45, espessura aproximada das 

placas de 4 cm, altura do piso de 15 cm, com acabamento rugoso, com coeficiente de atrito 

determinado: 

a) Declividade <= 3% - > 0,40 

b) 3% < Declividade < 10% - > 0,85 ou > 0,70 com faixa antiderrapante > 0,85 a cada 10 cm 

Juntas aproximada de 2 mm, travamento do conjunto através de chumbamento das placas laterais 

com argamassa apoiadas em alvenaria, os pedestais e apoios devem suportar carregamento 

excêntrico mínimo de 5 KN e carregamento uniformemente distribuído de 10 KN, pedestais com 

base mínima de 300 cm² e área de 100 cm² na face de contato com as placas do piso, sem 

longarinas, sem revestimento. Atendimento às Normas técnicas NBR 11802, NBR 12048 e NBR 

15805 da ABNT; referência comercial Piso Elevado Externo modelo C40-600-PV Concreto linha 

Sílica fabricante Dacapo, Piso elevado Concrestiell ou equivalente. 

 

14.30.870Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, 

espessura 130/70mm - 2RF / 2RF 

1) Será medido por área de fechamento e/ou divisória instalada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e/ou divisórias drywall 

para vedações internas não estruturais com 130 mm de espessura e resistência ao fogo de 120 

minutos, composta por: duas chapas em cada face da estrutura, tipo resistente ao fogo e com 

espessura de 15 mm (2 RF 15 + 2 RF 15); isolamento acústico de 45 a 47 dB; estrutura em perfis 

leves de aço galvanizado por processo contínuo de zincagem por imersão a quente, 

compreendendo perfis de aço com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 70 mm, 

denominados guias e montantes espaçados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme altura 

entre as fixações; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e 

proteção das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés metálicos, 

quando houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas; fita de papel, 

com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando 



houver; massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a 

ser calafetada, e massa especial para a calafetação e colagem das chapas; remunera também a 

execução de recortes para portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser 

descontados os vãos decorrentes. Não remunera batentes de vão de portas, sancas ou molduras. 

Normas técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758. 

23.09.550 Porta lisa com batente metálico - 80 x 210 cm 

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

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

em pintura ou cera; batente em chapa nº 16 dobrada e zincada; cimento, areia, acessórios e a mão 

de obra necessária para a montagem e fixação do batente e da folha. 

 

14.30.842 Divisória tipo piso/teto em vidro temperado, com coluna estrutural em 

alumínio extrudado na cor preta 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de divisória em vidro temperado com 8 mm 

de espessura, tipo piso-teto de 86 a 90 mm de espessura, pé-direito até 3,90 m. Remunera 

também estrutura, coluna estrutural em alumínio extrudado liga 6063-T5 e calha eletrificável no 

rodapé. 

 

25.02.240 Porta de vidro estruturada em alumínio anodizado de correr, sob medida –preto 

1) Será medido por área da porta instalado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento da porta de vidro estruturada em alumínio anodizado de correr, sob 

medida,constituído por perfis de alumínio anodizado na cor preto; referência comercial 

perfil 30 fabricação Alcoa ou equivalente completo. Remunera também materiais 

acessórios e mão de obra necessária para a instalação completa da porta. Remunera o 

fornecimento e a instalação do vidro temperado de 8mm. 

 

21.02.060 Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com 

impermeabilizante acrílico 

1) Será medido pela área de superfície com revestimento vinílico executado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento e colocação de revestimento vinílico produzido com 

matériaprima à base de óleo de soja. Apresenta as seguintes características: 

a) Placas homogêneas de 30 x 30 cm com espessura de 3,2 mm; 

b) Classificação de uso 23/34/42 (conforme EN 685 / ISO 10874); 

c) Classe II A conforme NBR 8660 e IT10 para Energia Radiante; 

d) Absorção do som ao impacto até 2dB (norma ASTM E989-06).Remunera também a limpeza e o 

tratamento com aplicação de impermeabilizante acrílico,conforme recomendações do fabricante, 

além do cordão de solda multicor; referência comercialPaviflex Natural da Tarkett ou equivalente. 

Não remunera o preparo prévio da superfície e ofornecimento e a colocação de rodapé 



 

18.08.032 Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 

ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 

colante industrializada, rejuntado 

 

1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado 

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

porespaletas ou dobras (m²). 

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanatoesmaltado tipo 

antiderrapante, indicado para áreas externas e ambientes com alto tráfego, com asseguintes 

características: 

a) Referência comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 

b) Absorção de água: Abs<= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção,resistência 

mecânica alta); 

c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com 

produto de limpeza forte); 

d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de 

piscinas); 

e) Resistente a gretagem; 

f) Resistente ao escorregamento; 

g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito II);Remunera também o fornecimento de argamassa 

colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexívelpara porcelanato em diversas cores e a mão de obra 

necessária para a execução dos serviços delimpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e 

aplicação da argamassa colanteindustrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e 

recomendações dosfabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 5mm. Não remunera os 

serviços deregularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463. 

33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo 

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 

m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 

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

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente 

em água; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 

limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações 

do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida 

com massa internas ou externas; referência comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação 

Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação 

Shewin Willians, Eucatex acrílico extra Standard fabricação Eucatex ou equivalente. Normas 

técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 

33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 

m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser 

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

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura, tinta acrílica standard, diluente 



(água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial fabricação Coral, ou fabricação 

Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril tinta acrílica fabricação 

Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico extra standard fabricação Eucatex ou equivalente. Remunera 

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

da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do 

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

conforme especificações do fabricante e norma NBR 11702. 

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

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa, 

haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 

054343 da PialLegrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 

69.20.340 Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para TV-SAT Coaxial direta 4 x 2, com 

placa em plástico ABS; referência linha Trii ou Izy Flat fabricação Tramontina, PialLegrand, Simon 

ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão-de-obra especializada para 

instalação. 

40.04.090 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para telefone, tipo RJ11 fêmea, 

referência 099 96 da Pial, ou equivalente; não remunera o espelho correspondente. 

40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para rede de dados, tipo RJ 45, com 

placa; referência comercial Belize fabricação Alumbra ou equivalente. 

40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa 

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

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

fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera 

também o espelho correspondente. 

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

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

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 

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

para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 



 

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

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

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, 

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

para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro 

1) Será medido por unidade retirada (un). 

2) O item remunera a mão-de-obra para a retirada de torneiras em geral ou chuveiros, 

independente de seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material 

reaproveitável. 

44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador, 

para instalação na bancada da pia, em latão fundido cromado de 1/2; referência comercial Torneira 

de Mesa da linha Delicatta, fabricação Docol ou equivalente; inclusive materiais acessórios 

necessários à instalação e ligação à rede de água. 

44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico ABS na 

cor branca com visor em policarbonato, para rolão de 300 e/ou 600 m; referência comercial Unik 

JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixação. 

44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de saboneteira tipo dispenser, constituída por 

reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; referência comercial 

SG 4000 fabricação Columbus ou equivalente; incluso também materiais acessórios e mão de obra 

necessária para a instalação da saboneteira. Não remunera o fornecimento do refil. 

44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas 

1) Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser toalheiro) em 

plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três dobras. Remunera 

também material acessórios e mão de obra para a fixação do dispenser. 

 

 

 



26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm 

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

2) O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho em vidro cristal liso 

lapidado, com espessura de 4 mm; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 

instalação sobre superfície plana. 

44.02.100 Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm 

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

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

tampo em mármore nacional tipo Espírito Santo com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontão, 

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

elementos de arremate e fixação. 

40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para rede de dados, tipo RJ 45, com 

placa; referência comercial Belize fabricação Alumbra ou equivalente. 

40.04.090 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para telefone, tipo RJ11 fêmea, 

referência 099 96 da Pial, ou equivalente; não remunera o espelho correspondente. 

40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 2, em PVC rígido, antichama, na 

cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho; 

referência comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente. 

38.07.134 Saída lateral simples, diâmetro de 1´ 

1) Será medido por unidade de saída lateral instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de saída lateral simples para eletrocalha, com 

diâmetro de 1. Referência comercial: VL.33 da Valemam, 2982.1.F da Mega Apoio ou equivalente. 

40.06.060 Condulete metálico de 1´ 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em 

alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado ou fundido, com saídas laterais em vários 

modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 1, ou 

incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, telefonia ou lógica, 

em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furação compatível ao 

equipamento a ser instalado no seu interior; referência comercial Daisa, Conduletzel da Wetzel ou 

equivalente. 



38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de 

polivinil (PVC) de 1´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em ´´U´´ para 

instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou 

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

para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavação e 

reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou 

fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame 

galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 

38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, 

diâmetro externo de 32 mm, diâmetro interno de 25,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, 

referência 1´´, cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para 

instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; 

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

execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame 

galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 

39.27.020 Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo 

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

2) O item remunera o fornecimento de cabo óptico constituído por: 4 fibras multimodo em cordões 

ópticos, elemento central em material dielétrico, diâmetro do núcleo central 50 / 125 µm, capa em 

material termoplástico resistente a intempéries tipo tight, na cor preta, com características 

adequadas para a terminação de sistemas ópticos, fazendo a ligação entre o anel óptico 

metropolitano externo e o equipamento óptico localizado no interior das edificações, sem a 

necessidade de emendas de transição do ambiente externo para o interno; referência comercial 

Cabo óptico CFOT.MM50-EO COG da Metro Cable, CFOT.MM-EO-04 da Furukawa ou equivalente. 

Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

39.27.010 Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo 

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

2) O item remunera o fornecimento de cabo óptico constituído por: 2 fibras em cordões ópticos 

monofibra, elemento central em material dielétrico, diâmetro do núcleo central 50 / 125 µm, capa 

em material termoplástico resistente a intempéries, na cor preta, com características adequadas 

para a terminação de sistemas ópticos, fazendo a ligação entre o anel óptico metropolitano externo 

e o equipamento óptico localizado no interior das edificações, sem a necessidade de emendas de 

transição do ambiente externo para o interno; referência comercial Cabo óptico CFOT-X-MF da 

Furukawa ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a 

enfiação e instalação do cabo. 

 

 



69.03.340 Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de conector RJ-45 modular com 8 posições, com 

contatos do tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ-45 fêmea na parte frontal para conexão 

de conectores RJ-45 ou RJ-11 machos; deverá ser fabricado com corpo em termoplástico de alto 

impacto retardante à chama, classificação UL 94V-0, com terminais de conexão em bronze 

fosforoso estanhado, padrão 110 IDC / LCS, para condutores de 22 a 26 AWG e ser montado em 

placa de circuito impresso de quatro camadas para controle de Diafonia, deverá possuir padrão de 

conectorização universal T-568 A e T-568 B e ter possibilidade para codificação por cores com o 

uso de ícones de identificação O conector RJ-45 deverá possuir padrão de conectorização 

universal T-568A e T-568B e deverá atender os requisitos da norma ISO 11801 / ANSI / TIA / EIA - 

568B.2-1 categoria 6; referência 50491, fabricação Policom, ou Pial Plus fabricação Legrand, ou 

equivalente 

69.03.360 Conector RJ-45 fêmea - categoria 6ª 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de conector RJ-45 modular com 8 posições, com 

contatos do tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ-45 fêmea na parte frontal para conexão 

de conectores RJ-45 macho; corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a 

chama, classificação UL 94V-0 com terminais de conexão em bronze fosforoso, para condutores 

de 26 a 22 AWG , padrão de montagem de conectorização T568A e T568B, deverá possuir 

Certificação UL ISO 9001 e de acordo com a ANSI - EIA / TIA-568-C.2 para Categoria 6 A; 

remunera também o fornecimento de mão-de-obra e ferramentas necessárias para a instalação do 

conector, referência Furukawa GigalanAugmented ou equivalente. 

50.05.260Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, 

equipado com 2 lâmpadas de 11 W 

1) Será medido por unidade de bloco autônomo instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência, 

bateria com autonomia mínima de 1 hora, equipado com duas lâmpadas fluorescentes compactas 

de 11 W; referência comercial LANE 11 x 2 Unitron, ou F2 x 11 W GeviGamma ou equivalente. 

Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação do bloco 

autônomo. 

50.10.110 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo 

portátil, capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor = fosfato monoamônico, 

capacidade = 4 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe A (madeira e papel), B 

(líquidos inflamáveis) e C (equipamentos elétricos). Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, 

calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo 

primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga 

intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para 

alta pressão e esguicho difusor indeformável, com suporte para fixação na parede. Normas 

técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808 

 



50.10.140 Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de gás carbônico (CO2), tipo 

portátil, destinado para a extinção de incêndios de classe B (líquidos inflamáveis) e C 

(equipamentos elétricos), capacidade extintora equivalente = 5 BC. Fabricado em tubo cilíndrico de 

aço carbono sem costura SAE 1541, pintado externamente com pintura eletrostática a pó na cor 

vermelha. Montado com válvula de descarga em latão forjado tipo gatilho intermitente e dotado de 

dispositivo de segurança, mangueira para alta pressão, esguicho difusor indeformável e suporte 

para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808. 

50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros 

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

2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de água pressurizada, tipo 

portátil, capacidade extintora equivalente = 2 A (mínimo), agente extintor = água, capacidade = 10 

litros, destinado para a extinção de incêndios de classe A (madeira e papel). Cilindro fabricado em 

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

MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado 

e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / 

cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, com suporte para fixação na 

parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808. 

97.02.197 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta 

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

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalização (150x200x2mm), constituída por: 

chapa em PVC rígido, com espessura mínima de 2 mm, fita dupla face para fixação paralela na 

superfície; texto em vinílico adesivo; referência comercial: A00511C da ADVcomm, 590 da TAG 

Sinalização, A1 da Perfect Vision ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, 

materiais acessórios e mão de obra necessária para a fixação completa da placa, inclusive limpeza 

da superfície a ser aderida. 

97.02.198 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa 

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

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalização (150x200x2mm), constituída por: 

chapa em PVC rígido, com espessura mínima de 2 mm, fita dupla face para fixação paralela na 

superfície; texto em vinílico adesivo; referência comercial: P00111C da ADVcomm, 639 da TAG 

Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, 

materiais acessórios e mão de obra necessária para a fixação completa da placa, inclusive limpeza 

da superfície a ser aderida. 

97.03.010 Sinalização com pictograma em tinta acrílica 

1) Será medido por unidade de pictograma executado, com dimensões que conformem a área do 

pictograma com até 1,00 m² (un). 

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de 

emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, referência Coralplus da 

Coral, ou Suvinil 100% Acrílico da Glasurit, ou Metalatex da Sherwin Williams, ou Reticril da 



Retinco, ou Eucacril da Eucatex, ou Fuselatex da Fusecolor, ou equivalente; gabaritos; materiais 

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

remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta 

acrílica, em várias demãos (2 ou 3 demãos), em gabarito com pictogramas, conforme 

especificações do fabricante. 

  

 

Serra Negra, 04 de Janeiro de 2021. 


