
 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Departamento de Engenharia 

 

 

1

EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2010 

PROCESSO SAP/GS Nº 1076/2010 

CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Departamento de Engenharia 

 

 

2

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N º  03/2010 

PROCESSO Nº 1076/2010 

DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: 09/12/2010 

HORÁRIO: 9:30 horas (entrega das propostas) e 10 hs  (abertura das propostas) 

LOCAL: Avenida General Ataliba Leonel nº 556 – Sant ana – SP  

Departamento de Engenharia 

 
A Senhora Chefe de Gabinete da Secretaria de 

Estado da Administração Penitenciária, no uso de sua competência, nos termos do 

inciso III, do artigo 50, do Decreto Estadual nº 46.623/2002, torna público que se acha 

aberta a licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2010 , do tipo 

MENOR PREÇO - Processo SAP/GS nº 1076/2010, para a contratação de empresa 

visando a CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, decorrente de rescisão  contratual do 

Processo SAP/GS nº 888/09, sob o Regime de empreitada por preço unitário, que 

será regida pela Lei federal nº 8.666/93 e Lei estadual nº 6.544/89 (especialmente 

quanto ao julgamento nos termos do art. 40), alterada pela Lei nº 13.121, de 7 de julho 

de 2008, Decreto Estadual  nº 55.938, de 21 de junho de 2010 e Resolução SAP 

06/2007. 

 
                                                  As propostas deverão obedecer às especificações 

deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 

 

                                                  Os envelopes contendo as propostas e os documentos 

de habilitação, acompanhados da declaração de cumprimento dos requisitos de 

habilitação, serão recebidos no Departamento de Engenharia da Secretaria de Estado 

da Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel nº 556 – 

Santana – São Paulo/SP, até o dia 09/12/2010, às 09:30  horas , sendo que não serão 

recebidos documentos fora do horário fixado. 
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A sessão pública de abertura dos envelopes será no 

dia 09/12/2010 às 10:00 horas  e será conduzida pela Comissão Julgadora de Licitação.  

 
1.  DO OBJETO 
 

1.1 A presente licitação tem por objeto CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, sito a Av . Gal. Ataliba 

Leonel, 556. Santana. S. Paulo/SP, decorrente de re scisão contratual do 

Processo SAP/GS nº 888/09 , conforme projeto básico, que integra este edital,  

observadas as normas técnicas da ABNT. 

 

1.2. A contratação será efetivada sob o regime de empreitada por preço unitário , e 

sua execução será fiscalizada e gerenciada pelo Contratante.  

 

1.3. O valor total estimado para a execução do objeto deste certame é de R$ 

1.245.322,12 (hum milhão, duzentos e quarenta e cin co mil, trezentos e vinte e 

dois reais e doze centavos) , tendo como base o Boletim de Custos nº 154 da 

Companhia Paulista de Obras e Serviços. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO  

 Poderão participar do certame: 

 

2.1 Os interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrados no Cadastro 

Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP, na 

correspondente especialidade, observadas as disposições dos subitens 5.2.1 

e 5.2.1.1 deste Edital. 

2.2 Os demais interessados do ramo pertinente ao objeto, não cadastrados na 

forma do subitem 2.1, que deverão apresentar documentos demonstrando 

que, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 

atendiam a todas as exigências para o cadastramento. Os documentos 
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considerados necessários para tanto são aqueles relacionados nos subitens 

5.1.1 a 5.1.5 deste Edital. 

3. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPO STA E 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

 

3.1 As licitantes deverão apresentar fora dos envelopes n°s 1 e 2  indicados no 

subitem 3.2, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 

de acordo com modelo estabelecido no Anexo I – A  deste Edital e, se for o 

caso, a declaração a que se refere o subitem 17.2 deste Edital. 

 
3.2 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em 

sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

              Envelope nº  1 – Proposta 
              Tomada de Preços nº 03/2010 

Processo  SAP/GS nº 1076/2010 
 
Envelope nº 2 – Habilitação 
Tomada de Preços nº 03/2010 
Processo  SAP/GS nº 1076/2010 
 
 

3.3 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida 

em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 

com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, 

borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou procurador, juntando-se cópia do instrumento de procuração.  

3.4 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou 

cópia acompanhada do original para autenticação por membro da Comissão 

Julgadora de Licitação. 
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4. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 

4.1 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

4.2 Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal do licitante. 

4.3 Número do processo e número desta Tomada de Preços. 

4.4 Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em 

conformidade com as especificações técnicas do Anexo VI desta Tomada de 

Preços. 

4.5 Preço total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 

apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária.  

4.6 Os preços incluem todas as despesas diretas ou indiretas e as margens de 

lucro da Contratada, que se refiram ao objeto descrito e caracterizado no 

Memorial Descritivo e seus complementos, tais como: materiais e mão-de-

obra; serviços de terceiros, aplicados à própria obra ou em atividade  de 

apoio, como vigilância e transporte; locações de máquinas e equipamentos, 

ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; consumo de água, energia e 

telecomunicações; seguros legal ou contratualmente exigidos; encargos 

sociais e trabalhistas; impostos e taxas incidentes sobre a atividade 

econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e 

regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; 

depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; testes 

laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica etc.  

4.7 Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias . 
 

4.8 A proposta de preço deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 
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a) Planilha conforme modelo constante do Anexo II-A, preenchida em 

todos os itens, com seus respectivos preços unitários e global, grafados em 

moeda corrente nacional, assinada pelo representante legal da licitante. 

 

b)   Cronograma físico e financeiro, conforme modelo constante do Anexo II - 

C e II -D, respectivamente, assinados pelo representante legal da licitante. 

 

5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇ ÃO”  

5.1 O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a 

seguir relacionados, os quais dizem respeito à: 

5.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade empresária. 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 

tratando-se de sociedades empresárias; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova 

da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir.  

 

5.1.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Certidão de registro da empresa e de seu responsável técnico no Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA; 
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b) Atestado(s) de bom desempenho em obras ou serviços da mesma 

natureza, fornecidos pelas contratantes das obras ou serviços, contendo, no 

mínimo, o quantitativo a seguir: 

I – Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 5 00Mpa: 
1.324 kg 

II – Fornecimento e montagem de estrutura em aço AS TM-A36, 
sem pintura: 2.485 kg 

III- Estrutura pontaletada para telhas onduladas: 4 68 m2. 

 

OBS 1: os quantitativos discriminados correspondem a 50% da 

execução pretendida, conforme Súmula 24 do TCE-(SP) . 

OBS 2: Será admitido o somatório de atestados para a comprovação da 

capacidade técnica da licitante.  

b.1) este(s) atestado(s) deverão conter, necessariamente, a especificação do 

tipo de obra, com indicações da área em metros quadrados, dos trabalhos 

realizados.  

c) Identificação do profissional que será responsável pelo comando dos 

serviços, com experiência em obra de características análogas, demonstrada 

por meio de certidão de acervo técnico do CREA; 

d) certificado de visita técnica, conforme item 15 do presente edital; 

e) Relação da equipe técnica especializada e disponível para a execução da 

obra ora licitada, acompanhada do Curriculum Vitae de cada profissional 

envolvido ; 

f) Relação de máquinas e/ou equipamentos disponíveis para a execução da 

obra licitada. 

5.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;  
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b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

mencionando expressamente, em cada balanço, o número do livro Diário e 

das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do livro na 

Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,  atendidos 

aos índices constantes no Anexo II-F, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 

apresentação da proposta;  

c) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

devidamente publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades 

empresárias.  

5.1.3.1 - Se a licitante tiver sido constituída a menos de 1 (um) ano, a documentação 

referida nas alíneas “b” e “c” deste subitem 5.1.3 deverá ser substituída pela 

demonstração contábil relativa ao período de funcionamento.  

 

5.1.4 REGULARIDADE FISCAL:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, 

relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do certame;  

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal, 

da sede ou domicílio da licitante;  

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade 

Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de 

negativa, relativa a tributos federais e dívida ativa da União.  
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5.1.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES:  

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, nos termos do Decreto nº 42.911, de 06/03/98, de acordo com 

modelo estabelecido no Anexo III. 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 

contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei 

estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999, conforme modelo Anexo III - 

A. 

c) Declaração sob as penas da lei, elaborada em papel timbrado e subscrita 

por seu representante legal, assumindo a obrigação de utilizar na execução 

do objeto da licitação somente produtos e subprodutos de origem exótica, ou 

de origem nativa de procedência legal e, no caso de utilização de produtos e 

subprodutos listados no artigo 1°, do Decreto estad ual n° 53.047, de 02 de 

junho de 2008, a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa 

jurídica devidamente cadastrada no “Cadastro Estadual das Pessoas 

Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e 

subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira – CADMADEIRA”, 

de acordo com o modelo que constitui o Anexo  III – B, deste Edital.  

5.2 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

5.2.1 Os interessados cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do 

Estado de São Paulo - CAUFESP, na correspondente especialidade, poderão 

informar o respectivo cadastramento e apresentar apenas os documentos 

relacionados nos itens 5.1.1 a 5.1.5 que não tenham sido apresentados para 

o cadastramento ou que, se apresentados, já estejam com os respectivos 

prazos de validade, na data de apresentação das propostas, vencidos. 
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5.2.1.1 Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 

5.2.1, a Comissão Julgadora diligenciará junto ao Cadastro Unificado de 

Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP. 

5.2.2 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) 

dias imediatamente anteriores à data da apresentação das propostas. 

5.2.3 A comprovação da boa situação financeira da empresa a que se refere a 

alínea “b”, do subitem 5.1.3 será feita de forma objetiva, pela análise do 

balanço, nos moldes estabelecidos no Anexo  II – F, deste Edital.  

5.2.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar a 

documentação prevista no subitem 5.1.4. para fins de comprovação de sua 

regularidade fiscal, ainda que tais documentos apresentem alguma restrição. 

 

6. DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E 

ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA  

6.1 No local, data e horário indicados no preâmbulo desta Tomada de Preços, em 

sessão pública, a Comissão Julgadora receberá a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação e, se for o caso, a declaração a que se 

refere o subitem 17.2 deste edital, mais os envelopes contendo as propostas e os 

documentos de habilitação e, na seqüência, procederá à abertura dos envelopes 

nº 1 – PROPOSTA, sendo que estes envelopes e as propostas, após verificados e 

rubricados por todos os presentes, serão juntados ao respectivo processo. 

6.1.2 Os envelopes n° 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, apó s rubricados por 

todos os presentes, ficarão sob a guarda da Comissão Julgadora da Licitação 

fechados e inviolados, até as respectivas aberturas em sessão pública. 

6.2 A licitante poderá apresentar-se ao ato por seu representante legal ou pessoa 

devidamente credenciada, mediante procuração com poderes específicos 
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para intervir no processo licitatório, inclusive para interpor recursos ou desistir 

de sua interposição. 

6.3 Os representantes das proponentes deverão identificar-se exibindo a Carteira 

de Identidade, acompanhada do contrato social da licitante e do instrumento 

de procuração, quando for o caso, para que sejam verificados os poderes do 

outorgante e do mandatário. 

6.4 É vedada a representação de mais de uma licitante por uma mesma pessoa. 

6.5 A entrega dos envelopes configura a aceitação de todas as normas e 

condições estabelecidas nesta Tomada de Preços, bem como implica a 

obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas para a contratação, obrigando-se a licitante a declarar, sob as penas 

da lei, a superveniência de fato impeditivo a participação, quando for o caso. 

6.6   Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrada a 

possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

 

7. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABIL ITAÇÃO 

 

7.1           As propostas de preço serão verificadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas apresentadas, que conduziram ao valor total orçado, 

procedendo-se às correções correspondentes nos casos de eventuais erros 

encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 

efetuadas serão consideradas para a apuração do valor final da proposta. 

7.2 A análise das propostas visará o atendimento das condições estabelecidas 

nesta Tomada de Preços, sendo desclassificada a proposta que:  

a) Estiver em desacordo com qualquer das exigências estabelecidas neste 

edital; 
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b) Apresentar preços unitários ou total simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos ou salários de mercado, ou que 

se revelar manifestamente inexeqüível, nos termos do artigo 48, inciso II, 

da Lei federal n° 8.666/93; 

 

c) Apresentar valores totais que superem a previsão contida no orçamento de 

quantitativos e preços que integra este edital como Planilha Orçamentária 

Detalhada -  Anexo  II - B. 

7.2.1 A Comissão Julgadora poderá a qualquer momento solicitar aos licitantes a 

composição de preços unitários dos serviços e/ou de materiais/equipamentos, 

bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários. 

7.3 Não será considerada para fins de julgamento da proposta: 

a) Oferta de vantagem não prevista neste instrumento convocatório e nem 

preço e/ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes; 

b) Oferta de prazo ou condições diferentes dos fixados nesta Tomada de 

Preços. 

7.4 O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão Julgadora de 

Licitação, que elaborará a lista de classificação das propostas, observada a 

ordem crescente dos preços apresentados. 

7.4.1 No caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á a classificação por 

sorteio público na mesma sessão, ou em dia e horário a ser comunicado aos 

licitantes pela imprensa oficial, na forma estatuída no artigo 45, parágrafo 

segundo, da Lei federal nº 8.666/93. 

7.5 Com base na classificação de que trata o item 7.4. será assegurada às 

licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, preferência à 

contratação, observadas as seguintes regras: 

7.5.1.   A microempresa, empresa de pequeno porte, nos moldes indicados no subitem 

7.5, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam 
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iguais ou superiores até 10% (dez por cento) ao valor da proposta melhor 

classificada, será convocada para que apresente preço inferior ao da melhor 

classificada. 

 

7.5.2. A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver 

propostas empatadas, nas condições do subitem 7.5.1. 

7.5.3. O exercício do direito de que trata o subitem 7.5.1 ocorrerá na própria sessão 

pública de julgamento das propostas, no prazo de 10 (dez) minutos contados 

da convocação, sob pena de preclusão. Não ocorrendo o julgamento em 

sessão pública ou na ausência de representante legal ou procurador da 

licitante que preencha as condições indicadas no subitem 7.5.1 na mesma 

sessão, o exercício do referido direito ocorrerá em nova sessão pública, a ser 

realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis, para a qual serão 

convocadas todas as licitantes em condições de exercê-lo, mediante 

publicação na Imprensa Oficial. 

7.5.3.1. Não havendo a apresentação de novo preço inferior ao da proposta melhor 

classificada, por parte da licitante que preencha as condições do subitem 7.5.1, 

as demais microempresas, empresas de pequeno porte, nos moldes indicados 

no subitem 7.5, cujos valores das propostas se enquadrem nas mesmas 

condições, poderão exercer o direito de preferência, respeitada a ordem de 

classificação, observados os procedimentos previstos no subitem 7.5.3. 

7.5.4. O não comparecimento à nova sessão pública de que trata o subitem 7.5.3 

ensejará a preclusão do direito de preferência da licitante faltante. 

7.5.5. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o 

subitem 7.4, seja microempresa, empresa de pequeno porte, nos moldes 

indicados no subitem 7.5, não será assegurado o direito de preferência. 

7.6 Havendo o exercício do direito de preferência a que alude o subitem 7.5, será 

elaborada nova lista de classificação nos moldes do subitem 7.4 e 

considerando o referido exercício. 
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7.7 Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Administração 

poderá proceder consoante faculta o § 3º do artigo 48, da Lei federal nº 

8.666/93 e parágrafo único do artigo 43, da Lei estadual n° 6.544/89, 

marcando-se nova data para sessão de abertura dos envelopes, mediante  

publicação no DOE. 

7.8 Os envelopes n° 2 – Documentos de HABILITAÇÃO das licitantes que tiveram 

propostas desclassificadas serão devolvidos fechados, desde que não tenha 

havido recurso ou após sua denegação. 

7.9 Não se admitirá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora da Licitação. 

7.10 O julgamento da habilitação se fará a partir do exame dos documentos 

indicados no item 5 deste edital. 

7.11 Serão abertos os envelopes nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO dos 

licitantes cujas propostas ocupem os três primeiros lugares da classificação, 

com a observância das seguintes situações: 

a) em seguida à classificação das propostas, na mesma sessão pública, a 

critério da Comissão Julgadora, se todos os licitantes desistirem da 

interposição do recurso em face do julgamento das propostas. 

b) em data previamente divulgada na imprensa oficial, nos demais casos. 

7.12 Respeitada a ordem de classificação e o previsto no subitem 7.11, serão 

abertos tantos envelopes n° 2 – DOCUMENTOS DE  HABILITAÇÃO de 

licitantes classificadas, quantos forem as inabilitadas com base no julgamento 

de que trata o subitem 7.10. 

7.13 Admitir-se-á o saneamento de falhas relativas aos documentos de habilitação, 

desde que, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, esse saneamento 

possa ser concretizado no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de 

inabilitação e aplicação das sanções cabíveis. 
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7.14 Para habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, não será 

exigida a comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a 

apresentação dos documentos indicados no subitem 5.1.4 deste edital, ainda 

que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 

7.14.1 A licitante habilitada nas condições do subitem 7.14, deverá comprovar sua 

regularidade fiscal, decaindo do direito à contratação se não o fizer, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no artigo 81, da Lei federal n° 

8.666/1993. 

7.14.2 A comprovação de que trata o subitem 7.14.1 deverá ser efetuada mediante a 

apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas 

com efeito de negativa, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do 

momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável 

por igual período, a critério da Administração. 

7.15 Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, poderá proceder-se 

consoante faculta o § 3º do artigo 48, da Lei federal nº 8.666/93, marcando-se 

nova data para abertura dos envelopes contendo a documentação, mediante 

publicação no DOE. 

7.16 Será considerada vencedora do certame a licitante que, atendendo a todas       

as condições da presente licitação, oferecer o menor preço. 

 

7.17 A adjudicação será feita pela totalidade do objeto.  

 
7.18 Se a vencedora do certame for licitante que exerceu o direito de preferência de 

que trata o subitem 7.5, deverá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis 

contados da data de adjudicação do objeto, os novos preços unitários e total 

para a contratação, a partir do valor total final obtido no certame. 

7.18.1 Esses novos preços serão apresentados em nova planilha, nos moldes do 

Anexo II – A, deste edital, a ser entregue diretamente no Departamento de 

Engenharia da Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Avenida 

General Ataliba Leonel nº 556 – Santana – São Paulo/SP.  
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7.18.2 Na hipótese de não cumprimento da obrigação estabelecida no subitem 7.18, 

no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitários finais válidos para a 

contratação serão apurados pelo Contratante, com a aplicação do percentual 

que retrate a redução obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e o 

valor total final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos preços 

unitários ofertados na referida proposta observando-se, ainda, o disposto no 

subitem 7.18.2.  

8. DO PRAZO, CONDIÇÕES E ENTREGA DO OBJETO DA LICIT AÇÃO 
 

8.1 O objeto desta licitação deverá ser executado e concluído em 120 (cento e 

vinte) dias , contados a partir da data da ordem de início dos serviços, emitida 

pelo Departamento de Engenharia da Secretaria da Administração 

Penitenciária, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus  

Anexos. 

 

8.2 O objeto desta licitação deverá ser executado na Es cola de 

Administração Penitenciária situada na Av. Gal. Ata liba Leonel, 556. 

Santana. S. Paulo/SP, correndo por conta da Contrat ada as despesas de 

seguros, transporte, tributos, encargos trabalhista s e previdenciários 

decorrentes da execução do objeto do contrato. 

8.3 Todos os projetos executivos e legais elaborados pela Contratada deverão 

ser aprovados pelo Contratante. O desenvolvimento dos serviços obedecerá 

ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado na proposta. 

 

9. DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS  

9.1 Serão realizadas vistorias pelo Contratante ou prepostos devidamente 

qualificados, que terão por objetivo: a avaliação da qualidade e do andamento 

dos serviços prestados; a medição dos serviços executados para efeito de 

faturamento; e a recepção de serviços concluídos, especialmente ao final da 

obra. 
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9.2 Todas as vistorias deverão ser acompanhadas preferencialmente por 

arquiteto, engenheiro, ou, comprovadamente, pelo responsável legal indicado 

pela Contratada. 

9.3 A realização das vistorias deverá ser registrada no diário da obra, e as 

anotações da fiscalização no mesmo terão validade de comunicação escrita, 

devendo ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes. 

9.4 A Contratada manterá no local o livro diário da obra, devendo o Contratante 

receber as segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro estarão 

registrados os trabalhos em andamento, as condições especiais que afetem o 

desenvolvimento dos trabalhos e os fornecimentos de materiais, fiscalizações 

ocorridas e suas observações, anotações técnicas etc., servindo de meio de 

comunicação formal entre as partes. 

10. DAS MEDIÇÕES 

10.1 As medições para faturamento deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) 

dias a partir da ordem de início dos serviços. As medições devem ser 

precedidas de solicitação da Contratada, com antecedência de 5 (cinco) dias, 

sob pena de não realização, instruída com os seguintes documentos: 

a) relatórios escrito e fotográfico; 

b) cronograma refletindo o andamento da obra; 

c) declaração, sob as penas da lei, afirmando que 

os produtos e subprodutos de madeira utilizados na obra são, exclusivamente, de 

origem exótica, ou, no caso de utilização de produtos e subprodutos de origem nativa:  

c.1) se tais produtos e subprodutos forem aqueles 

listados no art. 1º, § 1º, do Decreto Estadual nº 53.047/2008, declaração, sob as penas 

da lei, afirmando que procedeu as respectivas aquisições de pessoa jurídica 

cadastrada no CADMADEIRA; 

c.2) apresentação das faturas e notas fiscais e 
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demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra, tais como Guia 

Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente  criados para o 

controle de produtos e subprodutos florestais, acompanhados das respectivas cópias, 

que serão autenticadas pelo servidor responsável pela recepção. 

10.2 Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e 

concluídos conforme o disposto nos documentos que integram o presente 

edital. 

10.3 As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação 

dos serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas 

de elementos elucidativos adequados, como fotos, memórias de cálculo, 

desenhos, catálogos etc. 

10.4 As medições serão acompanhadas por representantes do Contratante e da 

Contratada, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo 

representante do Contratante. 

10.5  Caberá ao gestor do contrato, após cada medição, conferir junto ao 

CADMADEIRA a situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos 

listados no artigo 1°, do Decreto estadual n° 53.04 7/2008, bem como instruir o 

expediente da contratação com o comprovante do respectivo cadastramento e 

com as cópias de documentos indicadas no subitem 10.1.c2. 

11. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE DE PREÇO  

11.1 Os pagamentos referentes à execução dos serviços serão efetuados em 

conformidade com as medições, correspondendo às etapas concluídas do 

cronograma da obra, mediante a apresentação dos originais da fatura.  

11.2 Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir 

de cada medição, observando-se para as respectivas realizações, o 

procedimento e as demais condições e prazos estabelecidos na minuta de 

termo de contrato, que constitui anexo integrante deste ato convocatório. 
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11.3 Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção 

monetária nos termos do artigo 74, da Lei Estadual nº 6.544/89, com base na 

Unidade Fiscal do Estado – UFESP, bem como juros moratórios, estes a 

razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em 

relação ao atraso verificado. 

11.4 O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome 

da Contratada no Banco do Brasil S/A. 

11.5 Os preços não serão reajustados. 

11.5.1 Só será admitido reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer 

prorrogação, observados os termos desta Tomada de Preços e da Lei de 

Licitações, de modo que o contrato venha a atingir vigência superior a 12 

(doze) meses, salvo se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da 

Contratada, hipótese em que não haverá reajuste. 

11.5.2   Para o reajuste, serão observados: periodicidade de 12 (doze) meses, a  

contar da data da apresentação da proposta, conforme Decreto estadual nº 

45.113, de 28 de agosto de 2.000, e o índice Geral de Edificações – FIPE, 

divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, bem como as 

disposições do Decreto  estadual nº 27.133/87 

11.5.3 Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de 

registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos 

não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de S. Paulo – 

CADIN Estadual”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de 

cada pagamento. 

12. DA CONTRATAÇÃO  

12.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 

celebração de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui Anexo IV do 

presente ato convocatório. 

12.1.1 Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 

débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
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Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (certidão 

conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da 

União), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 

verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 

autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 

obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

12.1.1.1 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para no prazo de 02 (dois) dias, comprovar sua 

situação de regularidade de que trata o subitem 12.1.1, mediante 

apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, 

sob pena de a contratação não se realizar. 

12.1.2   No prazo de 03 (três) dias úteis a partir da data de publicação da 

homologação e adjudicação no DOE, a adjudicatária deverá, sob pena de a 

contratação não se realizar, encaminhar ao Departamento de Engenharia da 

Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Avenida 

General Ataliba Leonel nº 556 – Santana – São Paulo/SP, declaração de que 

atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do 

artigo 117 da Constituição estadual, bem como o(s) documento(s) de que 

trata a alínea “a”, do subitem 5.1.2, com o visto do CREA-SP, quando a sede 

da licitante vencedora pertencer a região fora da jurisdição da referida 

entidade. 

12.1.3  Constitui ainda condição para a celebração do contrato, a inexistência de 

registros em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não 

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 

ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva 

celebração. 

12.2 A adjudicatária deverá, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data da 

convocação, comparecer ao Departamento de Engenharia da Sede da 

Secretaria da Administração Penitenciária, situada na Avenida General 
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Ataliba Leonel nº 556 – Santana – São Paulo/SP para assinar o termo de 

contrato.  

12.3 O não cumprimento da obrigação estabelecida no subitem 12.2, ou a não 

apresentação dos documentos indicados nos subitens 7.14.2, 12.1.1.1 e 

12.1.2, nos prazos indicados nos referidos subitens, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do artigo 81, da Lei 

federal nº 8.666/93 e artigo 79, da Lei estadual nº 6.544/89, sujeitando a 

adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas e à aplicação de 

multa, observado o disposto na Resolução SAP nº 06/2007. 

12.4 Nas hipóteses previstas nos subitens 12.1.3 e 12.3 fica facultado à 

Administração convocar os demais participantes, nos termos do artigo 64, § 

2°, da Lei federal nº 8.666/93, para a assinatura d o contrato. 

13. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 

13.1 Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, 

ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei federal nº 

8.666/93, artigos 80 e 81, da Lei estadual nº 6.544/89, de acordo com o 

estipulado na Resolução SAP nº 06/2007, no que couber. 

13.2       A licitante que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a proposta 

ou fizer declaração falsa, inclusive aquela prevista no inciso I, do artigo 40, da 

Lei estadual n° 6.544/1989, com a redação dada pela  Lei estadual n° 13.121, 

de 7 de julho de 2008, garantido o direito prévio de citação e ampla defesa, 

poderá ficar impedida de licitar e contratar com a Administração Direta e 

Indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem 

prejuízo da aplicação das demais sanções previstas neste edital e no termo 

de contrato e das demais cominações legais. 
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13.3     Sem prejuízo da aplicação das sanções indicadas nos subitens 13.1 e 13.2, o 

descumprimento das obrigações previstas nos incisos I, II e III, do artigo 9°, 

do Decreto estadual n° 53.047/2008, sujeitará à Con tratada a aplicação da 

sanção administrativa de proibição de contratar com a Administração Pública, 

estabelecida no artigo 72, parágrafo oitavo, inciso V, da Lei federal n° 9.605, 

de  12 de fevereiro de 1998, observadas as normas legais e regulamentares 

pertinentes a referida sanção, independentemente de sua responsabilização 

na esfera criminal. 

13.4      As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

 

14 DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de 

qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o 

disposto nos artigos 73 e 74 da Lei federal nº 8.666/93, nos artigos 70 e 71 da Lei 

estadual nº 6.544/89, nas regras específicas estabelecidas no edital da licitação 

indicada no preâmbulo e respectivos anexos, bem como no presente instrumento. 

14.1 A vistoria para recebimento da obra será feita quando o imóvel tiver plena 

condição de uso, limpo e higienizado. Constatada a conclusão dos serviços de acordo 

com o projeto, as especificações e as recomendações da fiscalização, o objeto será 

recebido da seguinte forma: 

a) Provisoriamente , no dia subseqüente ao término do prazo de execução, após 

vistoria, que deverá ser realizada pela CONTRATANTE, desde que a medição final 

tenha sido entregue. 

O Recebimento Provisório será caracterizado com a emissão do termo de 

Recebimento Provisório, após a lavratura da ata circunstanciada contendo a vistoria 

realizada por comissão designada ou servidor, devendo expressar a concordância em 

receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante 

da Contratada. 

b) Definitivamente , por servidor ou comissão designada pela Secretaria, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, no dia subseqüente ao término do 

período de observação. 
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O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que o servidor ou a Comissão 

tenham aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais. 

14.2 Constatada irregularidade na execução do objeto contratual, a Administração, 

por meio da Comissão de Recebimento ou servidor, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis, deverá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição/correção, ou rescindir a contratação. 

b) Na hipótese de substituição/correção, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas da notificação por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus para a 

Secretaria. 

c) Se disser respeito à diferença de quantidade, de partes ou peças, determinar sua 

complementação, ou rescindir a contratação. 

14.3 O período para observação  será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir do Recebimento Provisório, se, na ocasião, outro prazo maior não for 

determinado para eventuais ensaios ou testes. 

14.4 O recebimento da obra, bem como a aceitação dos serviços das etapas 

intermediárias, atesta o cumprimento das exigências contratuais, mas não afasta a 

responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela 

legislação pertinente. 

 
14.5 Havendo rejeição dos serviços no todo ou em parte estará a CONTRATADA 

obrigada a refazê-los, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, observando as condições 

estabelecidas para a execução. 

 
15. CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA  

 

15.1 A empresa deverá indicar representante devidamente credenciado, para 

apresentar-se no local da obra, para realização de visita técnica, com o 

objetivo de cientificar-se das condições do local, no qual serão realizados os 

serviços, para elaboração de sua proposta de preço. 
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15.2. A visita deverá ser realizada nos dias 23/11/2010, 30/11/2010 ou 08/12/2010 

das 9h às 12h , na Escola de Administração Penitenciária, sito à Av. Gal. 

Ataliba Leonel, 556. Santana. São Paulo/SP, onde a empresa receberá 

comprovante fornecido pelo responsável pelo acompanhamento.  

 

15.3  O comprovante de visita técnica, que será fornecido pelo Departamento de 

Engenharia da Pasta, deverá constar no envelope n° 2 – Documentos de 

HABILITAÇÃO. 

                    

16.  DOS RECURSOS 

 

16.1  Dos atos praticados pela Administração nas diversas fases desta licitação 

caberão os recursos previstos nos artigos 109 e seguintes da Lei federal nº 

8.666/93, dirigidos à autoridade competente, por intermédio da que praticou o 

ato recorrido, que deverão ser protocolados na Sede da Secretaria da 

Administração Penitenciária, situada na Avenida General Ataliba Leonel nº 

556 – Santana – São Paulo/SP  no horário das  9 às 17 horas, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da intimação daquele ato ou da lavratura da ata. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1 Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do 

contrato, a licitante vencedora deverá prestar garantia correspondente a 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com o 

disposto no artigo 56, da Lei federal nº 8.666/93. 

17.1.1 Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições 

especiais da respectiva apólice deverá constar disposição expressa 

estipulando a responsabilidade da seguradora, pelo pagamento dos valores 

relativos a multas de quaisquer espécies, aplicadas à tomadora do seguro. 

17.1.2 A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após a integral execução 

de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro será atualizada 
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monetariamente, conforme dispõe o § 4º do artigo 56, da Lei federal nº 

8.666/93. 

17.1.3 A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração 

do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando a Contratada às penalidades legalmente estabelecidas e à 

aplicação de multa, observado o disposto na Resolução SAP nº 06/2007. 

17.2   Para fruição dos benefícios previstos nos subitens 7.5 e 7.14 a qualidade de 

microempresa e empresa de pequeno porte deverá estar expressa nos 

documentos indicados no subitem 5.1.1, alíneas “a”, “b” e “d”.  

 

17.3    Integram o presente edital: 

Anexo I              Carta Credencial 

Anexo I – A        Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação 

Anexo II             Proposta Comercial 

Anexo II – A       Planilha de Preenchimento a preços unitários 

Anexo II – B       Planilha Orçamentária Detalhada 

Anexo II – C       Cronograma Físico 

Anexo II – D       Cronograma Financeiro 

Anexo II – E       Demonstrativo de composição de BDI 

Anexo II – F       Demonstrativo do índices econômico-financeiros 

Anexo II – G      Certificado de visita 

Anexo III            Declaração de atendimento ao inciso V, do artigo 27 da Lei  

                          federal nº 8.666/93 em cumprimento do disposto no inciso 

                          XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

Anexo III – A      Declaração de Inexistência de Fato impeditivo e outros 

Anexo III – B      Declaração referente ao Decreto 53.047/08 – CADMADEIRA 

Anexo III – C      Declaração de Compromisso de Utilização Racional de Água 

                           Decreto 48.138/03. 

Anexo III – D      Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno  

                           Porte 

Anexo IV            Minuta de Contrato 
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Anexo V             Resolução SAP –06/2007 

Anexo VI            Projeto Básico 

A) Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas 

B) Critérios de Medição e Remuneração a Preços Unitários 

 

17.4 Os casos omissos da presente Tomada de Preços serão solucionados pela 

Comissão Julgadora de Licitação. 

 

17.5 Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão ser solicitados via fax no 

telefone (011) 3206-4793, pelo e-mail institucional sap@sap.sp.gov.br, ou 

mediante protocolo na Sede da Secretaria, localizada na Avenida Gal. Ataliba 

Leonel, 556, Santana, São Paulo/SP; e, serão respondidos mediante 

publicação no Diário Oficial do Estado. 

 

17.6 A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será efetuada na Imprensa 

Oficial, em jornal de grande circulação e poderá ser consultado, pelos 

interessados, no site www.e-negociospublicos.com.br, e nos sítios eletrônicos 

www.sap.sp.gov.br. 

 

17.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do 

Estado de São Paulo. 

 

São Paulo, 17 de novembro de 2010. 

 

_____________________________________ 

Ana Maria Tassinari De Felice Fantini 

Chefe de Gabinete 
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ANEXO I 

 

CARTA CREDENCIAL 
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ANEXO I  

CARTA CREDENCIAL 

A 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SÃO PAULO/SP 

 

Tomada de Preços nº 03 /2010 

Processo SAP/GS N º  1076/2010 
 

 

A empresa ........................................................................ localizada 
na ......................................................................................., CNPJ nº 
................................................, por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem 
pela presente CREDENCIAR o Sr................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), 
portador da cédula de identidade RG nº..........................., como seu representante na Tomada 
de Preços epigrafada, que tem por objeto a conclusão da reforma e ampliação da Escola de 
Administração Penitenciária, localizada na Av. Gal. Ataliba Leonel, 556. Santana. S. Paulo/SP, 
conforme especificações constantes dos Anexos deste edital, com poderes para praticar todos 
os atos que se fizerem necessários, inclusive e especialmente para desistir da interposição de 
recurso. 

 

São Paulo, ............ de ............................... de 2010. 

 

 

____________________________________________ 

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que ass ina) 

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da Licitante e deverá estar 
acompanhado do contrato/estatuto social, atestando os poderes do Representante Legal 
e, no caso deste delegar poderes a terceiro, também do instrumento de procuração (por 
instrumento público ou por particular) atestando os poderes do signatário dos 
documentos, os quais serão entregues à Comissão de Licitação quando da entrega dos 
envelopes. 
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ANEXO I - A 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
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ANEXO I – A 

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

À 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SÃO PAULO/SP 

 

Tomada de Preços nº 03/2010 

Processo SAP/GS N º  1076/2010 
 

Eu (nome e identificação completa), representante legal da empresa 

(identificação completa da licitante), interessada em participar no processo licitatório 

acima referenciado, DECLARO , sob as penas da lei, nos termos do inciso I do artigo 

40 da Lei nº 6.544/89, na redação que lhe foi dada pela Lei nº  13.121 de 7 de julho de 

2008, que a empresa     , inscrita no CNPJ sob o nº 

.........................., sediada na .............................................., interessada em participar 

do certame em referência, cumpre, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos 

no item 5. do Edital da Tomada de Preços nº 00/2009. 

São Paulo,       de                              de     2010. 

CARIMBO DA EMPRESA, NOME E CARGO DA 
PESSOA QUE ASSINA 

 

 

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel t imbrado da Licitante e 
deverá ser apresentado fora  dos envelopes, acompanhando a carta credencial. 
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ANEXO II 

 

PROPOSTA COMERCIAL 
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ANEXO II 

PROPOSTA COMERCIAL 

[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE] 

São Paulo, .......... de ............................. de 

À Secretaria de Estado da Administração Penitenciária São Paulo/SP 

Atenção: Comissão Julgadora de Licitação 

Tomada de Preços nº 03/2010 

Processo SAP/GS N º  1076/2010 
 

Objeto: Conclusão da reforma e ampliação da Escola de Administração 
Penitenciária, localizada na Av. Gal. Ataliba Leonel, 556. Santana. S. 
Paulo/SP 

Prezados Senhores, 

 

  Após, analisarmos minuciosamente toda a documentação da licitação 
supra referida composta do Edital e seus Anexos, de tomarmos conhecimento de 
todas as condições e obrigações para a sua execução e estarmos familiarizados com 
o local onde serão realizadas as obras, propomos executar sob nossa integral 
responsabilidade o objeto da Tomada de Preços epigrafada, no prazo de    
(  ) dias corridos, pelo valor total de R$ ...................... 
(....................................), já computado o BDI , resultante da aplicação dos preços 
ofertados aos itens constantes da Planilha Orçamentária anexa e desta parte 
indissociável. 

  A presente proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir 
da presente data. 
  

Atenciosamente, 
 

 

Carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina 

Endereço, CNPJ, Inscrição Estadual/ Municipal 
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ANEXO II - A  

PLANILHA DE PREENCHIMENTO 

A 

PREÇOS UNITÁRIOS 
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OBRA: 

LOCAL:

PLANILHA DE PREENCHIMENTO VALOR =

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  PR. UNIT. TOTAL

1 I Projetos
1.1 11701 Projeto formato A1 un 4,00 0,00

0,00

2 II INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1 20802 Placa de identificação para obra m² 6,00 0,00
2.2 20515 Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m mxmês 30,00 0,00
2.3 20506 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m m 180,00 0,00
2.4 20503 Andaime tubular fachadeiro m²xmês 1032,00 0,00
2.5 20509 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m m² 2032,00 0,00

0,00
3 III RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

3.1 40806 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 14,86 0,00
3.2 40802 Retirada de folha de esquadria em madeira un 3,00 0,00
3.3 41102 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 1,00 0,00
3.4 41110 Retirada de registro ou válvula aparentes un 6,00 0,00
3.5 41103 Retirada de bancada incluindo pertences m² 0,96 0,00
3.6 41402 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete m² 56,64 0,00
3.7 44002 Retirada de soleira ou peitoril em geral m 2,00 0,00
3.8 41702 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede un 10,00 0,00
3.9 42116 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem m² 0,36 0,00

3.10 42211 Remoção de tubulação elétrica aparente diâmetro externo até 50 mm m 25,00 0,00
3.11 30102 Demolição manual de concreto simples m³ 30,00 0,00
3.12 30104 Demolição manual de concreto armado m³ 3,00 0,00

3.13 30204
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

m³ 10,00 0,00

3.14 30106 Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento m² 52,53 0,00

3.15 50703
Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de 
despejo, inclusive carga e descarga

m³ 225,00 0,00

3.16 40106 Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore m² 15,00 0,00
0,00

4 FECHAMENTO 
4.1 20308 Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada m² 15,00 0,00

0,00
5 ESTRUTURA

5.1 60202 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m m³ 42,00 0,00
5.2 61104 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 32,00 0,00
5.3 90103 Forma em madeira comum para estrutura m² 70,00 0,00
5.4 100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 2648,35 0,00
5.5 100202 Armadura em tela soldada de aço kg 1625,41 0,00
5.6 110129 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento m³ 76,77 0,00

5.7 111608 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento (serviço auxiliar) m³ 76,77 0,00

5.8 80302 Descimbramento em madeira m³ 504,67 0,00
5.9 80205 Cimbramento tubular metálico m³xmês 148,51 0,00

5.10 80206 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico m³ 297,02 0,00
5.11 130102 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm m² 25,00 0,00
5.12 130208 Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota, beta 20 cm m² 212,16 0,00
5.13 110406 Concreto não estrutural executado no local mínimo 300 kg cim/m³ m³ 21,25 0,00
5.14 111804 Lastro de pedra britada m³ 6,00 0,00
5.15 110504 Argamassa graute m³ 6,97 0,00
5.16 111606 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (serviço auxiliar) m³ 6,97 0,00

5.17 111602
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento (serviço auxiliar)

m³ 212,16 0,00

5.18 150303 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 4970,00 0,00

TOTAL DO ITEM

AV. GENERAL ATALIBA LEONEL, 556 - SANTANA - SÃO PAU LO/SP

 R$                                               -   

CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA DA SECRETARIA DA ADM INISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
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6 PAREDES DE ALVENARIA (PAINÉIS E MOBILIÁRIO)

6.1 141008
Alvenaria de elevação em bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 14 cm - 2,5 
MPa

m² 410,00 0,00

6.2 141002
Alvenaria de elevação em bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 9 cm - 2,5 
MPa

m² 100,00 0,00

6.3 141003
Alvenaria de elevação em bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm - 2,5 
MPa

m² 10,00 0,00

6.4 142803 Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 39 x 10 cm m² 9,18 0,00
6.5 142811 Elemento vazado em concreto, tipo veneziana - 39 x 39 x 10 cm m² 2,94 0,00
6.6 143002 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm m² 48,57 0,00
6.7 143011 Divisória cega tipo naval acabamento em laminado fenólico melamínico, com 3,5 cm m² 265,00 0,00

0,00
7 PORTAS E ESQUADRIAS

7.1 250202 Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida m² 8,31 0,00
7.2 250106 Caixilho em alumínio maximar, sob medida m² 68,64 0,00
7.3 250102 Caixilho em alumínio fixo, sob medida m² 1,20 0,00
7.4 242002 Recolocação de esquadrias metálicas m² 75,84 0,00
7.5 262002 Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes m² 36,00 0,00
7.6 240310 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado m² 1,50 0,00
7.7 331102 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 5,10 0,00
7.8 230902 Porta lisa com batente madeira - 62 x 210 cm un 1,00 0,00
7.9 230903 Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cm un 5,00 0,00

7.10 230904 Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm un 22,00 0,00
7.11 230905 Porta lisa com batente madeira - 92 x 210 cm un 4,00 0,00
7.12 230906 Porta lisa com batente madeira - 124 x 210 cm un 1,00 0,00
7.13 230952 Porta lisa com batente metálico - 62 x 160 cm un 17,00 0,00
7.14 280107 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado cj 19,00 0,00
7.15 280104 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha cj 35,00 0,00
7.16 280105 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas cj 2,00 0,00
7.17 262002 Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes m² 50,00 0,00
7.18 282022 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado un 4,00 0,00
7.19 282023 Dobradiça superior para porta de vidro temperado un 4,00 0,00
7.20 282036 Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria un 4,00 0,00
7.21 282037 Suporte quádruplo para vidro temperado un 4,00 0,00

7.22 282065 Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm un 2,00 0,00

0,00
8 VIDRO

8.1 260104 Vidro liso transparente de 4 mm m² 124,80 0,00
8.2 260123 Vidro fantasia de 3/4 mm m² 4,00 0,00
8.3 232014 Acréscimo de visor completo em porta de madeira un 11,00 0,00
8.4 260202 Vidro temperado incolor 6 mm m² 2,40 0,00
8.5 260204 Vidro temperado incolor 8 mm m² 1,20 0,00

0,00
9 COBERTURA

9.1 150122 Estrutura pontaletada para telhas onduladas m² 936,61 0,00
9.2 164014 Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado m² 720,92 0,00
9.3 160302 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm m² 936,61 0,00
9.4 160330 Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado m 80,00 0,00
9.5 163306 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m m 157,80 0,00
9.6 163302 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m m 177,80 0,00

9.7 321601
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 
massa

m² 140,00 0,00

0,00

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
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10 REVESTIMENTOS - PAREDE E TETO

10.1 322006 Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa m² 380,00 0,00

10.2 170202 Chapisco m² 1480,00 0,00
10.3 170212 Emboço comum m² 1312,00 0,00
10.4 170222 Reboco m² 1021,01 0,00
10.5 170402 Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço m² 320,00 0,00

10.6 181102
Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes internas, azulejo de 15 x 15 
cm, assentado com argamassa colante industrializada

m² 385,00 0,00

10.7 181120 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm m² 385,00 0,00

10.8 190106 Peitoril e/ou soleira em granito cinza andorinha, espessura de 2 cm e largura até 20 cm m 135,00 0,00

10.9 220201 Forro em placa de gesso liso fixo m² 58,65 0,00
10.10 220302 Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura 20 mm m² 194,00 0,00
10.11 190326 Revestimento em pedra ardósia selecionada m² 10,40 0,00
10.12 200104 Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus m² 68,90 0,00

0,00
11 REVESTIMENTOS - PISO

11.1 321701 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo m³ 37,46 0,00

11.2 321505
Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura 
de 3 mm, face exposta em ardósia cinza

m² 107,07 0,00

11.3 180606
Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para 
áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada

m² 1698,38 0,00

11.4 180641
Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34 cm) com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

m² 1698,38 0,00

11.5 180608
Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, 
para áreas internas, assentado argamassa colante industrializada

m 966,38 0,00

11.6 180651
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

m 966,38 0,00

11.7 170102 Argamassa de regularização e/ou proteção (serviço auxiliar) m³ 133,62 0,00
11.8 170507 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck = 20 MPa m³ 29,35 0,00
11.9 170304 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m² 31,61 0,00

11.10 210411 Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6 mm m² 188,35 0,00

11.11 201004 Rodapé de madeira 7 x 1,5 cm m 53,56 0,00
11.12 212031 Fita adesiva antiderrapante fotoluminescente, com largura de 5 cm m 34,00 0,00
11.13 300405 Piso podotátil alerta e/ou direcional em aço inoxidável m² 1,55 0,00

0,00
12 PINTURA

12.1 330128 Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa m 50,00 0,00
12.2 330104 Estucamento e lixamento de concreto deteriorado m² 200,00 0,00
12.3 330206 Massa corrida a base de PVA m² 500,00 0,00
12.4 331005 Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo m² 4590,00 0,00
12.5 331002 Látex PVA em massa, inclusive preparo m² 1930,00 0,00
12.6 331102 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 327,26 0,00
12.7 331201 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo m² 290,56 0,00

12.8 330376
Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em 
água

m² 1105,75 0,00

12.9 330322 Látex PVA em elemento vazado m² 48,48 0,00
12.10 331008 Pintura com textura acrílica para uso interno, inclusive preparo m² 179,40 0,00

0,00

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
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13 SERRALHERIA
13.1 240331 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 20,00 0,00
13.2 240304 Corrimão e guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ m 30,00 0,00

0,00
14 PAISAGISMOS

14.1 340208 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) m² 100,00 0,00
14.2 340207 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 40,00 0,00
14.3 340312 Arbusto Moréia - h= 0,50 m un 20,00 0,00
14.4 340405 Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m un 2,00 0,00

0,00
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICA

15.1 411031 Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, 245 x 245 x 145 mm un 1,00 0,00
15.2 400606 Condulete metálico de 1´ cj 12,00 0,00
15.3 400604 Condulete metálico de 3/4´ cj 50,00 0,00
15.4 380406 Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com acessórios m 35,00 0,00
15.5 380404 Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios m 240,00 0,00
15.6 380106 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios m 30,00 0,00
15.7 380104 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m 30,00 0,00

15.8 411208 Projetor retangular fechado, para lâmpadas vapor mercúrio, metálico e sódio 250/400W un 2,00 0,00

15.9 410827
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 
220 V

un 2,00 0,00

15.10 410524 Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 250 W un 2,00 0,00
15.11 390317 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 4101,00 0,00
15.12 390303 Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 980,00 0,00
15.13 390302 Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 1500,00 0,00
15.14 371368 Disjuntor termomagnético, tripolar 415 V, corrente de 100 A até 225 A un 4,00 0,00
15.15 400701 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 150,00 0,00
15.16 400702 Caixa em PVC de 4´ x 4´ un 40,00 0,00
15.17 400202 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm un 20,00 0,00
15.18 400206 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm un 4,00 0,00
15.19 381902 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm m 100,00 0,00
15.20 381903 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm m 300,00 0,00
15.21 381904 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm m 350,00 0,00
15.22 400446 Tomada 2P+T, 20A 250V, completa cj 154,00 0,00
15.23 390801 Cabo de cobre de 3x1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C m 90,00 0,00

15.24 370314
Quadro de distribuição de embutir universal, para disjuntores 28 DIN / 20 UL - QDETN-
U - sem componentes

un 2,00 0,00

15.25 370301
Quadro de distribuição de embutir universal, para disjuntores DIN / UL - QDETN-U - 
sem componentes

m² 2,00 0,00

15.26 371366 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un 4,00 0,00
15.27 371360 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A un 10,00 0,00
15.28 371363 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 52,00 0,00
15.29 371365 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 6,00 0,00

15.30 371371
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, tripolar 600 V, 
corrente de 150 A até 225 A

un 2,00 0,00

15.31 371372
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 
600 V, corrente de 300 A até 400 A

un 2,00 0,00

15.32 371707 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos un 1,00 0,00
15.33 371711 Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 pólos un 2,00 0,00
15.34 371001 Barramento de cobre nu kg 12,00 0,00
15.35 372001 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento un 32,00 0,00
15.36 372008 Barra de neutro e/ou terra un 4,00 0,00
15.37 371712 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 pólos un 1,00 0,00

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
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15.38 371708 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 pólos un 1,00 0,00
15.39 371361 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A un 1,00 0,00
15.40 371710 Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 pólos un 1,00 0,00
15.41 402024 Plugue com 2P+T de 10A, 250V un 10,00 0,00
15.42 400502 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 50,00 0,00
15.43 400506 Interruptor com 3 teclas simples e placa cj 15,00 0,00
15.44 400704 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ un 140,00 0,00
15.45 410709 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 40 W un 540,00 0,00
15.46 411502 Luminária plafonier tipo drops médio para 1 lâmpada incandescente até 100W un 5,00 0,00
15.47 411440

Luminária de embutir em calha com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes 
compactas de 36W

un 27,00 0,00

15.48 411445
Luminária de sobrepor ou pendente, com refletor em chapa de aço pintada, para 2 
lâmpadas fluorescentes de 32/36/40 W

un 243,00 0,00

15.49 410907
Reator eletromagnético de alto fator de potência com partida rápida, para duas 
lâmpadas fluorescentes tubulares base bipino bilateral, 32 / 40 W - 127 V / 220V

un 243,00 0,00

15.50 382112 Eletrocalha lisa tipo ´U´, galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios m 29,00 0,00
15.51 390708 Cabo de cobre de 35,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C m 30,00 0,00
15.52 400504 Interruptor com 2 teclas simples e placa cj 3,00 0,00

0,00
16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA

16.1 420104 Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado un 1,00 0,00
16.2 420412 Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ - altura de 3 a 6 m m 3,00 0,00
16.3 420106 Luva de redução galvanizada de 2 x 3/4´ un 3,00 0,00
16.4 420308 Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas un 3,00 0,00
16.5 420402 Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ un 3,00 0,00
16.6 420406 Base para mastro de diâmetro 2´ un 3,00 0,00
16.7 420408 Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ un 3,00 0,00
16.8 420203 Isolador galvanizado uso geral, reforçado com rosca mecânica un 3,00 0,00
16.9 420518 Esticador em latão para cabo de cobre un 3,00 0,00

16.10 422004 Solda exotérmica tipo ´T´ un 8,00 0,00
16.11 422003 Solda exotérmica tipo cabo-haste un 8,00 0,00
16.12 420510 Caixa de inspeção suspensa un 4,00 0,00
16.13 420512 Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos un 4,00 0,00
16.14 380112 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios m 12,00 0,00
16.15 390407 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35,0 mm² m 250,00 0,00
16.16 390912 Conector split-bolt para cabo de 35,0 mm², latão, com rabicho un 20,00 0,00
16.17 420105 Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo un 10,00 0,00
16.18 60202 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m m³ 12,00 0,00
16.19 61104 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 12,00 0,00
16.20 420206 Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto un 16,00 0,00
16.21 420521 Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m un 6,00 0,00
16.22 420204 Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto un 24,00 0,00
16.23 420530 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un 6,00 0,00

16.24 420532 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm un 6,00 0,00

16.25 380106 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios m 20,00 0,00
16.26 390408 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50,0 mm² m 150,00 0,00

0,00

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
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17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
17.1 480207 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 10.000 litros un 1,00 0,00
17.2 480505 Torneira de bóia, DN= 2´ un 1,00 0,00
17.3 470106 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ un 2,00 0,00

17.4 440338 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ un 4,00 0,00

17.5 440180 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros cj 21,00 0,00

17.6 300801 Bacia sifonada de louça sem tampa para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros un 1,00 0,00

17.7 300802
Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade 
reduzida

un 1,00 0,00

17.8 442028 Tampa de plástico para bacia sanitária un 21,00 0,00

17.9 440331
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado 
regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

un 17,00 0,00

17.10 440347 Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado un 3,00 0,00
17.11 442011 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ un 38,00 0,00
17.12 440120 Mictório de louça sifonado auto aspirante un 7,00 0,00
17.13 430208 Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada un 1,00 0,00
17.14 440206 Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm m² 18,50 0,00
17.15 442065 Válvula de metal cromado de 1´ un 18,00 0,00
17.16 442064 Válvula de metal cromado de 1 1/2´ un 3,00 0,00
17.17 442020 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ un 4,00 0,00
17.18 442001 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 18,00 0,00
17.19 442024 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ un 3,00 0,00
17.20 442061 Cuba de louça de embutir, sem pertences un 18,00 0,00

17.21 442057
Cuba de aço inoxidável, 500 x 400 x 200 mm, simples n° 40, linha comercial, sem 
pertences

un 3,00 0,00

17.22 300105
Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com m obilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm

un 2,00 0,00

17.23 470410 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ un 7,00 0,00
17.24 460105 Tubo de PVC rígido, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões m 30,00 0,00
17.25 460103 Tubo de PVC rígido, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões m 200,00 0,00
17.26 460102 Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 230,00 0,00

17.27 470202 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha standard un 14,00 0,00

17.28 470203 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha standard un 10,00 0,00

17.29 470205 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ -linha standard un 3,00 0,00

17.30 470211 Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha standard un 1,00 0,00

17.31 490107 Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega un 2,00 0,00
0,00TOTAL DO ITEM
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18 INSTALAÇÕES  HIDRÁULICA - ESGOTOS 
18.1 490401 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha un 10,00 0,00
18.2 460201 Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões m 60,00 0,00

18.3 460304
Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive 
conexões

m 30,00 0,00

18.4 460305
Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive 
conexões

m 50,00 0,00

18.5 490601 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ un 13,00 0,00

18.6 460306
Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 150 mm, inclusive 
conexões

m 145,00 0,00

18.7 460205 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões m 70,00 0,00
18.8 490402 Ralo sifonado em PVC rígido de 100 x 40 mm com altura regulável e grelha un 1,00 0,00
18.9 490102 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha un 3,00 0,00

18.10 491210 Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m un 6,00 0,00
0,00

19 INSTALAÇÃO DE COMBATE AO INCÊNDIO
19.1 470506 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ un 2,00 0,00
19.2 470528 Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ un 2,00 0,00
19.3 490606 Tampão de ferro fundido de 400 x 600 mm, padrão Corpo de Bombeiros un 2,00 0,00
19.4 460807 Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões m 63,00 0,00

19.5 321007
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, 
com DN acima de 2´ até 3´

m 20,00 0,00

19.6 500109 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro un 4,00 0,00

19.7 500102 Abrigo de hidrante de 1 1/2´ (38 mm) completo - inclusive mangueira - 30 m (2 x 15 m) un 4,00 0,00

19.8 500121 Chave para conexão de engate rápido un 4,00 0,00
19.9 500540 Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 un 4,00 0,00

19.10 500517 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica un 4,00 0,00

19.11 500524
Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada 
fluorescente compacta de 9 W

un 3,00 0,00

19.12 500526
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, 
equipado com 2 lâmpadas de 11 W/15 W

un 13,00 0,00

19.13 500527
Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 
laços, 220 V/12 V

un 2,00 0,00

19.14 970101 Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio un 17,00 0,00
0,00

20 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA - FRIA

20.1 460305
Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive 
conexões

m 74,00 0,00

20.2 461222 Meio tubo de concreto, DN= 400mm m 50,00 0,00
20.3 60202 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m m³ 7,80 0,00
20.4 110402 Concreto não estrutural executado no local mínimo 150 kg cim/m³ m³ 6,00 0,00
20.5 61102 Reaterro manual para simples regularização sem compactação m³ 6,75 0,00

0,00
21 LIMPEZA

21.1 550102 Limpeza final da obra m² 1500,00 0,00
0,00

BDI -  % 0,00

TOTAL DO ITEM

SOMATÓRIA DOS TOTAIS DOS ITENS 0,00

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL GERAL 0,00
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OBRA: 

LOCAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA VALOR =

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  PR. UNIT. TOTAL

1 I Projetos
1.1 11701 Projeto formato A1 un 4,00 2499,05 9.996,20

9.996,20

2 II INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1 20802 Placa de identificação para obra m² 6,00 286,16 1.716,96
2.2 20515 Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m mxmês 30,00 17,78 533,40
2.3 20506 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m m 180,00 5,33 959,40
2.4 20503 Andaime tubular fachadeiro m²xmês 1032,00 7,22 7.451,04
2.5 20509 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m m² 2032,00 5,33 10.830,56

21.491,36
3 III RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

3.1 40806 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 14,86 5,79 86,04
3.2 40802 Retirada de folha de esquadria em madeira un 3,00 9,37 28,11
3.3 41102 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 1,00 19,50 19,50
3.4 41110 Retirada de registro ou válvula aparentes un 6,00 14,30 85,80
3.5 41103 Retirada de bancada incluindo pertences m² 0,96 27,00 25,92
3.6 41402 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete m² 56,64 6,32 357,96
3.7 44002 Retirada de soleira ou peitoril em geral m 2,00 1,75 3,50
3.8 41702 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede un 10,00 8,18 81,80
3.9 42116 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem m² 0,36 40,86 14,71

3.10 42211 Remoção de tubulação elétrica aparente diâmetro externo até 50 mm m 25,00 5,11 127,75
3.11 30102 Demolição manual de concreto simples m³ 30,00 96,03 2.880,90
3.12 30104 Demolição manual de concreto armado m³ 3,00 174,60 523,80

3.13 30204
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

m³ 10,00 34,92 349,20

3.14 30106 Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento m² 52,53 13,10 688,14

3.15 50703
Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de 
despejo, inclusive carga e descarga

m³ 225,00 57,53 12.944,25

3.16 40106 Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore m² 15,00 8,45 126,75
18.344,13

4 FECHAMENTO 
4.1 20308 Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada m² 15,00 11,12 166,80

166,80
5 ESTRUTURA

5.1 60202 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m m³ 42,00 26,19 1.099,98
5.2 61104 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 32,00 8,19 262,08
5.3 90103 Forma em madeira comum para estrutura m² 70,00 68,73 4.811,10
5.4 100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 2648,35 4,98 13.188,78
5.5 100202 Armadura em tela soldada de aço kg 1625,41 5,54 9.004,77
5.6 110129 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento m³ 76,77 314,67 24.157,22

5.7 111608 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento (serviço auxiliar) m³ 76,77 87,54 6.720,45

5.8 80302 Descimbramento em madeira m³ 504,67 3,75 1.892,51
5.9 80205 Cimbramento tubular metálico m³xmês 148,51 3,89 577,70

5.10 80206 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico m³ 297,02 6,62 1.966,27
5.11 130102 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm m² 25,00 54,04 1.351,00
5.12 130208 Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota, beta 20 cm m² 212,16 89,60 19.009,54
5.13 110406 Concreto não estrutural executado no local mínimo 300 kg cim/m³ m³ 21,25 228,57 4.857,11
5.14 111804 Lastro de pedra britada m³ 6,00 85,23 511,38
5.15 110504 Argamassa graute m³ 6,97 203,31 1.417,07
5.16 111606 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (serviço auxiliar) m³ 6,97 50,76 353,80

5.17 111602
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento (serviço auxiliar)

m³ 212,16 36,75 7.796,88

5.18 150303 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 4970,00 9,53 47.364,10

TOTAL DO ITEM

AV. GENERAL ATALIBA LEONEL, 556 - SANTANA - SÃO PAU LO/SP

 R$                             1.245.322,12 

CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA DA SECRETARIA DA ADM INISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM



 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Departamento de Engenharia 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PAREDES DE ALVENARIA (PAINÉIS E MOBILIÁRIO)

6.1 141008
Alvenaria de elevação em bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 14 cm - 2,5 
MPa

m² 410,00 42,19 17.297,90

6.2 141002
Alvenaria de elevação em bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 9 cm - 2,5 
MPa

m² 100,00 32,40 3.240,00

6.3 141003
Alvenaria de elevação em bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm - 2,5 
MPa

m² 10,00 36,98 369,80

6.4 142803 Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 39 x 10 cm m² 9,18 83,64 767,82
6.5 142811 Elemento vazado em concreto, tipo veneziana - 39 x 39 x 10 cm m² 2,94 125,29 368,35
6.6 143002 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm m² 48,57 119,83 5.820,14
6.7 143011 Divisória cega tipo naval acabamento em laminado fenólico melamínico, com 3,5 cm m² 265,00 73,61 19.506,65

47.370,66
7 PORTAS E ESQUADRIAS

7.1 250202 Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida m² 8,31 467,56 3.885,42
7.2 250106 Caixilho em alumínio maximar, sob medida m² 68,64 413,17 28.359,99
7.3 250102 Caixilho em alumínio fixo, sob medida m² 1,20 375,95 451,14
7.4 242002 Recolocação de esquadrias metálicas m² 75,84 19,29 1.462,95
7.5 262002 Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes m² 36,00 27,86 1.002,96
7.6 240310 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado m² 1,50 741,01 1.111,52
7.7 331102 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 5,10 17,61 89,81
7.8 230902 Porta lisa com batente madeira - 62 x 210 cm un 1,00 238,93 238,93
7.9 230903 Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cm un 5,00 238,93 1.194,65

7.10 230904 Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm un 22,00 238,93 5.256,46
7.11 230905 Porta lisa com batente madeira - 92 x 210 cm un 4,00 240,93 963,72
7.12 230906 Porta lisa com batente madeira - 124 x 210 cm un 1,00 381,74 381,74
7.13 230952 Porta lisa com batente metálico - 62 x 160 cm un 17,00 215,20 3.658,40
7.14 280107 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado cj 19,00 76,82 1.459,58
7.15 280104 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha cj 35,00 105,23 3.683,05
7.16 280105 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas cj 2,00 190,05 380,10
7.17 262002 Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes m² 50,00 27,86 1.393,00
7.18 282022 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado un 4,00 71,56 286,24
7.19 282023 Dobradiça superior para porta de vidro temperado un 4,00 49,95 199,80
7.20 282036 Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria un 4,00 45,09 180,36
7.21 282037 Suporte quádruplo para vidro temperado un 4,00 66,60 266,40

7.22 282065 Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm un 2,00 379,52 759,04

56.665,26
8 VIDRO

8.1 260104 Vidro liso transparente de 4 mm m² 124,80 54,31 6.777,89
8.2 260123 Vidro fantasia de 3/4 mm m² 4,00 48,87 195,48
8.3 232014 Acréscimo de visor completo em porta de madeira un 11,00 83,88 922,68
8.4 260202 Vidro temperado incolor 6 mm m² 2,40 104,08 249,79
8.5 260204 Vidro temperado incolor 8 mm m² 1,20 123,16 147,79

8.293,63
9 COBERTURA

9.1 150122 Estrutura pontaletada para telhas onduladas m² 936,61 38,12 35.703,57
9.2 164014 Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado m² 720,92 8,48 6.113,40
9.3 160302 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm m² 936,61 29,89 27.995,27
9.4 160330 Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado m 80,00 31,67 2.533,60
9.5 163306 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m m 157,80 87,14 13.750,69
9.6 163302 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m m 177,80 38,75 6.889,75

9.7 321601
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 
massa

m² 140,00 6,76 946,40

93.932,68

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
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10 REVESTIMENTOS - PAREDE E TETO

10.1 322006 Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa m² 380,00 9,42 3.579,60

10.2 170202 Chapisco m² 1480,00 3,23 4.780,40
10.3 170212 Emboço comum m² 1312,00 9,79 12.844,48
10.4 170222 Reboco m² 1021,01 5,66 5.778,92
10.5 170402 Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço m² 320,00 8,22 2.630,40

10.6 181102
Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes internas, azulejo de 15 x 15 
cm, assentado com argamassa colante industrializada

m² 385,00 24,30 9.355,50

10.7 181120 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm m² 385,00 4,62 1.778,70

10.8 190106 Peitoril e/ou soleira em granito cinza andorinha, espessura de 2 cm e largura até 20 cm m 135,00 69,51 9.383,85

10.9 220201 Forro em placa de gesso liso fixo m² 58,65 37,82 2.218,14
10.10 220302 Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura 20 mm m² 194,00 45,77 8.879,38
10.11 190326 Revestimento em pedra ardósia selecionada m² 10,40 42,50 442,00
10.12 200104 Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus m² 68,90 97,84 6.741,18

68.412,55
11 REVESTIMENTOS - PISO

11.1 321701 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo m³ 37,46 380,53 14.254,65

11.2 321505
Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura 
de 3 mm, face exposta em ardósia cinza

m² 107,07 37,14 3.976,58

11.3 180606
Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para 
áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada

m² 1698,38 37,61 63.876,07

11.4 180641
Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34 cm) com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

m² 1698,38 5,26 8.933,48

11.5 180608
Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, 
para áreas internas, assentado argamassa colante industrializada

m 966,38 6,62 6.397,44

11.6 180651
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 cm de altura com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

m 966,38 0,57 550,84

11.7 170102 Argamassa de regularização e/ou proteção (serviço auxiliar) m³ 133,62 374,60 50.054,05
11.8 170507 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck = 20 MPa m³ 29,35 482,59 14.164,02
11.9 170304 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m² 31,61 17,63 557,28

11.10 210411 Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclê de 6 mm m² 188,35 91,73 17.277,35

11.11 201004 Rodapé de madeira 7 x 1,5 cm m 53,56 14,12 756,27
11.12 212031 Fita adesiva antiderrapante fotoluminescente, com largura de 5 cm m 34,00 13,64 463,76
11.13 300405 Piso podotátil alerta e/ou direcional em aço inoxidável m² 1,55 320,87 497,35

181.759,14
12 PINTURA

12.1 330128 Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa m 50,00 18,84 942,00
12.2 330104 Estucamento e lixamento de concreto deteriorado m² 200,00 18,50 3.700,00
12.3 330206 Massa corrida a base de PVA m² 500,00 5,84 2.920,00
12.4 331005 Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo m² 4590,00 12,54 57.558,60
12.5 331002 Látex PVA em massa, inclusive preparo m² 1930,00 11,66 22.503,80
12.6 331102 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 327,26 17,61 5.763,05
12.7 331201 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo m² 290,56 16,86 4.898,84

12.8 330376
Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em 
água

m² 1105,75 12,16 13.445,92

12.9 330322 Látex PVA em elemento vazado m² 48,48 12,15 589,03
12.10 331008 Pintura com textura acrílica para uso interno, inclusive preparo m² 179,40 14,04 2.518,78

114.840,02

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
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13 SERRALHERIA
13.1 240331 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 20,00 113,27 2.265,40
13.2 240304 Corrimão e guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ m 30,00 369,99 11.099,70

13.365,10
14 PAISAGISMOS

14.1 340208 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) m² 100,00 7,53 753,00
14.2 340207 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m m² 40,00 35,46 1.418,40
14.3 340312 Arbusto Moréia - h= 0,50 m un 20,00 16,02 320,40
14.4 340405 Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m un 2,00 43,58 87,16

2.578,96
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICA

15.1 411031 Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, 245 x 245 x 145 mm un 1,00 149,67 149,67
15.2 400606 Condulete metálico de 1´ cj 12,00 22,61 271,32
15.3 400604 Condulete metálico de 3/4´ cj 50,00 18,64 932,00
15.4 380406 Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com acessórios m 35,00 19,97 698,95
15.5 380404 Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios m 240,00 16,71 4.010,40
15.6 380106 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios m 30,00 15,83 474,90
15.7 380104 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m 30,00 12,65 379,50

15.8 411208 Projetor retangular fechado, para lâmpadas vapor mercúrio, metálico e sódio 250/400W un 2,00 171,68 343,36

15.9 410827
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 
220 V

un 2,00 75,51 151,02

15.10 410524 Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 250 W un 2,00 26,90 53,80
15.11 390317 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 4101,00 1,12 4.593,12
15.12 390303 Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 980,00 1,92 1.881,60
15.13 390302 Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 1500,00 1,48 2.220,00
15.14 371368 Disjuntor termomagnético, tripolar 415 V, corrente de 100 A até 225 A un 4,00 219,13 876,52
15.15 400701 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 150,00 6,89 1.033,50
15.16 400702 Caixa em PVC de 4´ x 4´ un 40,00 8,38 335,20
15.17 400202 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm un 20,00 15,75 315,00
15.18 400206 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm un 4,00 37,61 150,44
15.19 381902 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm m 100,00 7,44 744,00
15.20 381903 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm m 300,00 7,71 2.313,00
15.21 381904 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm m 350,00 8,46 2.961,00
15.22 400446 Tomada 2P+T, 20A 250V, completa cj 154,00 13,96 2.149,84
15.23 390801 Cabo de cobre de 3x1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C m 90,00 2,54 228,60

15.24 370314
Quadro de distribuição de embutir universal, para disjuntores 28 DIN / 20 UL - QDETN-
U - sem componentes

un 2,00 124,90 249,80

15.25 370301
Quadro de distribuição de embutir universal, para disjuntores DIN / UL - QDETN-U - 
sem componentes

m² 2,00 464,00 928,00

15.26 371366 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un 4,00 78,61 314,44
15.27 371360 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A un 10,00 11,90 119,00
15.28 371363 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 52,00 47,38 2.463,76
15.29 371365 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 6,00 61,03 366,18

15.30 371371
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, tripolar 600 V, 
corrente de 150 A até 225 A

un 2,00 440,51 881,02

15.31 371372
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 
600 V, corrente de 300 A até 400 A

un 2,00 1331,13 2.662,26

15.32 371707 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 pólos un 1,00 104,17 104,17
15.33 371711 Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 pólos un 2,00 220,71 441,42
15.34 371001 Barramento de cobre nu kg 12,00 43,29 519,48
15.35 372001 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento un 32,00 14,07 450,24

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
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15.36 372008 Barra de neutro e/ou terra un 4,00 9,64 38,56
15.37 371712 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 pólos un 1,00 105,59 105,59
15.38 371708 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 pólos un 1,00 125,18 125,18
15.39 371361 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A un 1,00 16,23 16,23
15.40 371710 Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 pólos un 1,00 197,39 197,39
15.41 402024 Plugue com 2P+T de 10A, 250V un 10,00 7,26 72,60
15.42 400502 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 50,00 10,56 528,00
15.43 400506 Interruptor com 3 teclas simples e placa cj 15,00 19,14 287,10
15.44 400704 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ un 140,00 9,10 1.274,00
15.45 410709 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 40 W un 540,00 5,30 2.862,00
15.46 411502 Luminária plafonier tipo drops médio para 1 lâmpada incandescente até 100W un 5,00 27,46 137,30
15.47 411440

Luminária de embutir em calha com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes 
compactas de 36W

un 27,00 140,56 3.795,12

15.48 411445
Luminária de sobrepor ou pendente, com refletor em chapa de aço pintada, para 2 
lâmpadas fluorescentes de 32/36/40 W

un 243,00 67,42 16.383,06

15.49 410907
Reator eletromagnético de alto fator de potência com partida rápida, para duas 
lâmpadas fluorescentes tubulares base bipino bilateral, 32 / 40 W - 127 V / 220V

un 243,00 34,51 8.385,93

15.50 382112 Eletrocalha lisa tipo ´U´, galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios m 29,00 30,59 887,11
15.51 390708 Cabo de cobre de 35,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C m 30,00 11,05 331,50
15.52 400504 Interruptor com 2 teclas simples e placa cj 3,00 13,24 39,72

72.232,90
16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA

16.1 420104 Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado un 1,00 35,26 35,26
16.2 420412 Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ - altura de 3 a 6 m m 3,00 31,30 93,90
16.3 420106 Luva de redução galvanizada de 2 x 3/4´ un 3,00 21,65 64,95
16.4 420308 Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas un 3,00 11,92 35,76
16.5 420402 Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ un 3,00 9,50 28,50
16.6 420406 Base para mastro de diâmetro 2´ un 3,00 24,55 73,65
16.7 420408 Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ un 3,00 61,49 184,47
16.8 420203 Isolador galvanizado uso geral, reforçado com rosca mecânica un 3,00 7,86 23,58
16.9 420518 Esticador em latão para cabo de cobre un 3,00 13,48 40,44

16.10 422004 Solda exotérmica tipo ´T´ un 8,00 17,90 143,20
16.11 422003 Solda exotérmica tipo cabo-haste un 8,00 19,94 159,52
16.12 420510 Caixa de inspeção suspensa un 4,00 29,43 117,72
16.13 420512 Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos un 4,00 13,63 54,52
16.14 380112 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios m 12,00 24,86 298,32
16.15 390407 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35,0 mm² m 250,00 10,84 2.710,00
16.16 390912 Conector split-bolt para cabo de 35,0 mm², latão, com rabicho un 20,00 7,47 149,40
16.17 420105 Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo un 10,00 10,02 100,20
16.18 60202 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m m³ 12,00 26,19 314,28
16.19 61104 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 12,00 8,19 98,28
16.20 420206 Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto un 16,00 7,90 126,40
16.21 420521 Haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m un 6,00 64,67 388,02
16.22 420204 Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto un 24,00 7,09 170,16
16.23 420530 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un 6,00 20,64 123,84

16.24 420532 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm un 6,00 22,01 132,06

16.25 380106 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios m 20,00 15,83 316,60
16.26 390408 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50,0 mm² m 150,00 13,99 2.098,50

8.081,53

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
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17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
17.1 480207 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 10.000 litros un 1,00 2004,90 2.004,90
17.2 480505 Torneira de bóia, DN= 2´ un 1,00 100,90 100,90
17.3 470106 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ un 2,00 92,45 184,90

17.4 440338 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ un 4,00 19,33 77,32

17.5 440180 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros cj 21,00 263,34 5.530,14

17.6 300801 Bacia sifonada de louça sem tampa para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros un 1,00 331,19 331,19

17.7 300802
Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade 
reduzida

un 1,00 387,99 387,99

17.8 442028 Tampa de plástico para bacia sanitária un 21,00 18,30 384,30

17.9 440331
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado 
regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

un 17,00 385,22 6.548,74

17.10 440347 Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado un 3,00 40,25 120,75
17.11 442011 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ un 38,00 5,77 219,26
17.12 440120 Mictório de louça sifonado auto aspirante un 7,00 222,80 1.559,60
17.13 430208 Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada un 1,00 247,76 247,76
17.14 440206 Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm m² 18,50 568,70 10.520,95
17.15 442065 Válvula de metal cromado de 1´ un 18,00 18,83 338,94
17.16 442064 Válvula de metal cromado de 1 1/2´ un 3,00 42,44 127,32
17.17 442020 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ un 4,00 72,18 288,72
17.18 442001 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 18,00 14,27 256,86
17.19 442024 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ un 3,00 15,86 47,58
17.20 442061 Cuba de louça de embutir, sem pertences un 18,00 56,71 1.020,78

17.21 442057
Cuba de aço inoxidável, 500 x 400 x 200 mm, simples n° 40, linha comercial, sem 
pertences

un 3,00 246,12 738,36

17.22 300105
Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com m obilidade reduzida, em tubo de 
aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm

un 2,00 181,13 362,26

17.23 470410 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ un 7,00 172,56 1.207,92
17.24 460105 Tubo de PVC rígido, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões m 30,00 37,16 1.114,80
17.25 460103 Tubo de PVC rígido, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões m 200,00 27,36 5.472,00
17.26 460102 Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 230,00 21,95 5.048,50

17.27 470202 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha standard un 14,00 59,97 839,58

17.28 470203 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha standard un 10,00 69,70 697,00

17.29 470205 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ -linha standard un 3,00 100,74 302,22

17.30 470211 Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha standard un 1,00 61,73 61,73

17.31 490107 Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega un 2,00 48,48 96,96
46.240,23TOTAL DO ITEM
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18 INSTALAÇÕES  HIDRÁULICA - ESGOTOS 

18.1 490401 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha un 10,00 28,88 288,80
18.2 460201 Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões m 60,00 24,00 1.440,00

18.3 460304
Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive 
conexões

m 30,00 29,51 885,30

18.4 460305
Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive 
conexões

m 50,00 36,91 1.845,50

18.5 490601 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ un 13,00 5,52 71,76

18.6 460306
Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 150 mm, inclusive 
conexões

m 145,00 60,16 8.723,20

18.7 460205 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões m 70,00 24,05 1.683,50
18.8 490402 Ralo sifonado em PVC rígido de 100 x 40 mm com altura regulável e grelha un 1,00 28,54 28,54
18.9 490102 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha un 3,00 39,82 119,46

18.10 491210 Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m un 6,00 375,36 2.252,16
17.338,22

19 INSTALAÇÃO DE COMBATE AO INCÊNDIO
19.1 470506 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ un 2,00 190,40 380,80
19.2 470528 Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ un 2,00 116,51 233,02
19.3 490606 Tampão de ferro fundido de 400 x 600 mm, padrão Corpo de Bombeiros un 2,00 150,08 300,16
19.4 460807 Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões m 63,00 157,35 9.913,05

19.5 321007
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, 
com DN acima de 2´ até 3´

m 20,00 8,82 176,40

19.6 500109 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro un 4,00 45,58 182,32

19.7 500102 Abrigo de hidrante de 1 1/2´ (38 mm) completo - inclusive mangueira - 30 m (2 x 15 m) un 4,00 987,34 3.949,36

19.8 500121 Chave para conexão de engate rápido un 4,00 10,89 43,56
19.9 500540 Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 un 4,00 81,11 324,44

19.10 500517 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica un 4,00 42,75 171,00

19.11 500524
Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada 
fluorescente compacta de 9 W

un 3,00 74,72 224,16

19.12 500526
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, 
equipado com 2 lâmpadas de 11 W/15 W

un 13,00 148,09 1.925,17

19.13 500527
Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 
laços, 220 V/12 V

un 2,00 426,21 852,42

19.14 970101 Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio un 17,00 11,89 202,13
18.877,99

20 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA - FRIA

20.1 460305
Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive 
conexões

m 74,00 36,91 2.731,34

20.2 461222 Meio tubo de concreto, DN= 400mm m 50,00 42,14 2.107,00
20.3 60202 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m m³ 7,80 26,19 204,28
20.4 110402 Concreto não estrutural executado no local mínimo 150 kg cim/m³ m³ 6,00 173,01 1.038,06
20.5 61102 Reaterro manual para simples regularização sem compactação m³ 6,75 3,75 25,31

6.105,99
21 LIMPEZA

21.1 550102 Limpeza final da obra m² 1500,00 3,67 5.505,00
5.505,00

BDI - 30 % 287.382,03

TOTAL DO ITEM

SOMATÓRIA DOS TOTAIS DOS ITENS 957.940,09

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL GERAL 1.245.322,12
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ANEXO II - C 

CRONOGRAMA FISICO 
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ITEM SERVIÇOS 1º MEDIÇÃO 2º MEDIÇÃO 3º MEDIÇÃO 4º MEDIÇÃO
1 PROJETO FORMATO A1 100%
2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 20% 40% 20% 20%
3 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 20% 20% 40% 20%
4 FECHAMENTO 100%
5 ESTRUTURA 10% 50% 40%
6 PAREDES DE ALVENARIA (PAINÉIS E MOBILIÁRIO) 20% 40% 20% 20%
7 PORTAS E ESQUADRIAS 20% 40% 40%
8 VIDRO 20% 80%
9 COBERTURA 30% 70%

10 REVESTIMENTOS - PAREDE E TETO 10% 50% 40%
11 REVESTIMENTOS - PISO 30% 30% 40%
12 PINTURA 20% 80%
13 SERRALHERIA 70% 30%
14 PAISAGISMOS 50% 50%
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 20% 20% 30% 30%
16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA 100%
17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 20% 20% 60%
18 INSTALAÇÕES  HIDRÁULICA - ESGOTOS 20% 50% 20% 10%
19 INSTALAÇÃO DE COMBATE AO INCÊNDIO 10% 50% 40%
20 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA - FRIA 20% 50% 30%
21 LIMPEZA 100%

CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ADMIN INSTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CRONOGRAMA FÍSICO
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ANEXO II - D 

CRONOGRAMA FINANCEIRO 
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ITEM SERVIÇOS 1º MEDIÇÃO 2º MEDIÇÃO 3º MEDIÇÃO 4º MEDIÇÃO
1 PROJETO FORMATO A1 R$ 9.996,20
2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 4.298,27 R$ 8.596,54 R$ 4.298,27 R$ 4.298,27
3 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES R$ 3.668,83 R$ 3.668,83 R$ 7.337,65 R$ 3.668,83
4 FECHAMENTO R$ 166,80
5 ESTRUTURA R$ 14.634,17 R$ 73.170,87 R$ 58.536,70
6 PAREDES DE ALVENARIA (PAINÉIS E MOBILIÁRIO) R$ 9.474,13 R$ 18.948,26 R$ 9.474,13 R$ 9.474,13
7 PORTAS E ESQUADRIAS R$ 11.333,05 R$ 22.666,10 R$ 22.666,10
8 VIDRO R$ 1.658,73 R$ 6.634,90
9 COBERTURA R$ 28.179,80 R$ 65.752,88
10 REVESTIMENTOS - PAREDE E TETO R$ 6.841,26 R$ 34.206,28 R$ 27.365,02
11 REVESTIMENTOS - PISO R$ 54.527,74 R$ 54.527,74 R$ 72.703,66
12 PINTURA R$ 22.968,00 R$ 91.872,02
13 SERRALHERIA R$ 9.355,57 R$ 4.009,53
14 PAISAGISMOS R$ 1.289,48 R$ 1.289,48
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICA R$ 14.446,58 R$ 14.446,58 R$ 21.669,87 R$ 21.669,87
16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA R$ 8.081,53
17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 9.248,05 R$ 9.248,05 R$ 27.744,14
18 INSTALAÇÕES  HIDRÁULICA - ESGOTOS R$ 3.467,64 R$ 8.669,11 R$ 3.467,64 R$ 1.733,82
19 INSTALAÇÃO DE COMBATE AO INCÊNDIO R$ 1.887,80 R$ 9.439,00 R$ 7.551,20
20 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA - FRIA R$ 1.221,20 R$ 3.053,00 R$ 1.831,80
21 LIMPEZA R$ 5.505,00

R$ 60.152,63 R$ 212.559,29 R$ 301.376,01 R$ 383.852,17
R$ 18.045,79 R$ 63.767,79 R$ 90.412,80 R$ 115.155,65
R$ 78.198,42 R$ 276.327,07 R$ 391.788,81 R$ 499.007,82
R$ 78.198,42 R$ 354.525,49 R$ 746.314,30 R$ 1.245.322,12

VALOR TOTAL
VALOR ACUMULATIVO

CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ADMIN INSTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CRONOGRAMA FINANCEIRO

VALOR POR MEDIÇÃO
VALOR DO B.D.I = 30%
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ANEXO II - E 

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 
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ANEXO II –E 

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE] 

1 - Bonificação  

1.1 - Lucro estimado......................................................................................  ___,___% 

2 - Despesas Indiretas  

2.1 - Administração central.........................................................................  ___,___% 

2.2 - Administração local.............................................................................  ___,___% 

2.3 - Ferramentas e equipamentos de pequeno porte................................  ___,___% 

2.4.- Despesas operacionais com transporte...............................................  ___,___% 

2.5 - Imposto Municipal 

Imposto Sobre Serviço - ISS (incidência só da mão-de-obra ..(.       .%)..  __       % 

2.6 - Impostos sobre o Faturamento 

Programa de Integração Social - PIS......   .......................................   ..  ___,___% 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.   ___,___% 

2.7 – outros (detalhar) ...................... ........................................................  ___,___% 

 

Total do BDI em porcentagem.......................  ___,___% 

 

__________________________________________ 

( Nome, cargo  do representante legal da licitante)  

 

OBS 1: O Egrégio Tribunal de Contas da União determ ina a exclusão no BDI das parcelas 
relativas ao Imposto de Renda (IR) e Contribuição S ocial sobre o lucro liquido (CSLL) – 
Acórdão nº1595/06 (DOU de 01/09/2006) 

OBS 2: Este documento deverá ser preenchido em pape l timbrado da licitante. 

NOTA:  Apresentar valores em porcentagens com até 2 (duas) casas decimais. 
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ANEXO II-F 

 

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES  

ECONOMICO-FINANCEIROS 
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ANEXO II - F 

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES ECONOMICO-FINANCEIROS 

 

[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE] 

 

 
 
 
 

  a) Índice de Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1,40 (um vírgula   
quarenta), obtido da seguinte fórmula: 

 

 

LC =       Ativo Circulante_  

                         Passivo Circulante 

 

 

 

b) Índice de Endividamento (EN), não superior a 0,60 (zero vírgula 
sessenta), obtido através da seguinte fórmula: 

 
 

EN = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

Ativo Total 

 
 
 
 
 
* Os índices deverão ser extraídos do Balanço da empresa licitante, devendo ser 

apresentado em papel timbrado e subscrito por seu representante legal. 
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ANEXO II-G 

 

CERTIFICADO DE VISITA 
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ANEXO II - G 

CERTIFICADO DE VISITA 

 

Certificamos que a empresa ...................................................................................., 

CNPJ nº .......................................................................,  representada pelo Sr. 

........................................................................., que se identificou com o RG nº 

........................................, órgão emissor .........................., portador do RG nº 

................................, compareceu nesta data, tendo realizado vistoria e tomado 

conhecimento do local e das condições para a conclusão da reforma e ampliação da 

Escola de Administração Penitenciária, localizada na Av. Gal. Ataliba Leonel, 556. 

Santana. S. Paulo/SP, objeto da Tomada de Preços nº 03/2010, Processo SAP/GS 

1076/2010. 

  

 

São Paulo, XX de XXX de XXXX. 

 

 

 

 

Assinatura do Visitante 

                                                  Tel .: 

 

 

Assinatura do Responsável  

Nome: 
RG: 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V, DO 
ARTIGO 27 DA LEI FEDERAL Nº8.666/93, EM 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
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ANEXO III  

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V, DO ARTIGO 27 , DA LEI 
FEDERAL Nº 8.666/93, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ARTIGO 7º DA   CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

À 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  

SÃO PAULO/SP 

 

Tomada de Preços nº 03/2010 

Processo SAP/GS N º  1076/2010 
 

 

................................, inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA , para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (**) . 

............................................ 

(data) 

  

............................................................ 

(Nome/Cargo/Assinatura do Representante Legal) 

  

(Observações: 1. Em caso afirmativo, assinalar a re ssalva acima; 2. Este 
documento deverá ser apresentado em papel timbrado da licitante). 
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ANEXO III-A 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO 

E OUTROS 
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ANEXO III - A 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 E OUTROS 

À 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SÃO PAULO/SP 

Tomada de Preços nº 03/2010 

Processo SAP/GS N º  1076/2010 
 

Declaramos, para os devidos fins de direito, sob as penalidades 
cabíveis, o quanto segue: 

 

1) A inexistência de fato impeditivo a nossa habilitação na 
licitação em epígrafe; 

 

2)             Que cumprimos com o disposto no artigo 117, da 
Constituição Estadual, que trata da higiene e segurança 
do trabalho; 

 

.  

São Paulo,             de                                          de 2010. 

 

 ............................................................................................. 

 (Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que as sina) 

 

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel t imbrado da Licitante 
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ANEXO III-B 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE 
PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DO DECRETO 

ESTADUAL Nº 53.047/08 
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ANEXO III - B 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS  E 
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DO DECRETO ESTADUAL Nº53.047 /08 

À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAP .         

Em conformidade com o disposto no Decreto nº 53.047, de 02 de Junho 2008, que 
estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e 
subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia 
contratados pelo Estado de São Paulo: 

Eu................ , R.G. .....................legalmente nomeado representante da empresa 

............... , CNPJ ..........., para o fim de qualificação técnica na  conclusão da reforma 

e ampliação da Escola de Administração Penitenciária, localizada na Av. Gal. Ataliba 

Leonel, 556. Santana. S. Paulo/SP, Processo SAP/GS nº 1076/2010, declaro, sob as 

penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto 

desta Tomada de Preços, somente serão utilizados produtos e subprodutos de 

madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de 

desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental 

competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com 

autorização de transporte emitida nos termos da legislação vigente. 

Declaro, ainda, que no caso de serem utilizados produtos e subprodutos de madeira 

nativa listados no artigo 1º do Decreto Estadual de Pessoas Jurídicas que 

comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da 

flora brasileira – CADMADEIRA, tendo ciência que o não atendimento das presentes 

exigências na fase de execução do contrato poderá acarretar a sua rescisão, bem 

como a aplicação de sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 

Federal nº 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei federal nº 9.605/98, sem 

prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida Lei. 
 

                                                                  São Paulo,      de                        de  2010. 

____________________________________________________ 

           (Nome, cargo  do representante legal da licitante) 

    OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da proponente. 
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ANEXO III-C 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO 
RACIONAL DE ÁGUA – DECRETO Nº48.138/03 
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ANEXO III - C 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO RACIONAL  

DE ÁGUA – DECRETO ESTADUAL Nº48.138/03 

 

À 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO  DE SÃO 
PAULO - SAP 

 
 
Tomada de Preços nº 03/2010 

Processo SAP/GS N º  1076/2010 
 

 

 

Empresa....................., com sede............,inscrita no CNPJ nº................., neste ato por 

seu representante legal, vem por meio desta, declarar nosso compromisso com a 

redução e a utilização racional e eficiente de água, nos termos do Decreto estadual nº 

48.138, de 07/10/2003. 
 

 

 

São Paulo,      de                                 de  2010. 

 

 

____________________________________________________ 

             (Nome, cargo  do representante legal da licitante) 

        OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da proponente. 
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ANEXO III-D 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
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ANEXO III - D 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO P ORTE.  

 

À 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  

SÃO PAULO/SP 

 

Tomada de Preços nº 03/2010 

Processo SAP/GS N º  1076/2010 
 

 

................................, inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA , sob as 

sanções administrativas cabíveis sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos 

impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

 

........................................... 

(data) 

  

............................................................ 

(Nome/Cargo/Assinatura do Representante Legal) 

 

 

  

(Observações: Este documento deverá ser elaborado e m papel timbrado e 
apresentado fora  dos envelopes, acompanhando da carta credencial e da 
declaração de cumprimento aos requisitos da habilit ação). 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO 

 

PROCESSO N° 1076/2010 

Tomada de Preços nº  03/2010 

CONTRATO N° XX/2010 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E A 

EMPRESA..................................................................................,  

OBJETIVANDO A CONCLUSÃO DA REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA, LOCALIZADA NA AV. GAL. ATALIBA 

LEONEL, 556. SANTANA. S. PAULO/SP 

Aos ------ dias de --------------- na cidade de São Paulo, compareceram de um lado o 
Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DA  ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA , situada à Avenida General Ataliba Leonel nº 556 – Santana, neste 

ato representada pela sua Chefe de Gabinete, Sra. Ana Maria Tassinari De Felice 
Fantini  ,  portadora da cédula de identidade RG nº 8.536.145-8-SSP/SP e CPF nº 

029.847.168-09, no uso da competência conferida pelo Decreto nº 46.623 de 21 de 

março de 2002, doravante designada CONTRATANTE , e, de outro lado, a 

........................................................ com  sede à 

.................................................................................., inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº ................................. e Inscrição 
Estadual nº ...................................., doravante designada CONTRATADA , neste ato 

representada pelo .........................................., portador da cédula de identidade RG 

nº......................... e do CPMF/MF nº..........................., e pelos mesmos foi dito que em 
face da adjudicação efetuada na Tomada de Preços nº 03/2010,  conforme despacho 

exarado às fls. nº ............., do Processo SAP/GS n° 1076/2010 , pelo presente 

instrumento avençam um contrato para a conclusão da reforma e ampliação da Escola 

de Administração Penitenciária, localizada na Av. Gal. Ataliba Leonel, 556. Santana. S. 

Paulo/SP, sujeitando-se às normas da Lei estadual n° 6.544, de 22 de novembro de 
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1989, Decreto Estadual nº 55.938, de 21 de junho de 2010, Lei Federal n° 8.666, de 

21 de junho de 1.993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive 

à Resolução SAP nº 06/07, e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente 

outorgam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  

Constitui objeto do presente contrato a conclusão da reforma e ampliação da Escola 

de Administração Penitenciária, localizada na Av. Gal. Ataliba Leonel, 556. Santana. S. 

Paulo/SP, conforme as especificações técnicas constantes no projeto básico, e na 

proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo SAP/GS 

nº 1076/2010, observadas as normas técnicas da ABNT. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a 

qualidade requeridas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário  e sua 

execução será fiscalizada e gerenciada pelo CONTRATANTE ou por empresa por ele 

indicada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDAD ES DA 
CONTRATADA  

À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias deste 

instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as 

definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe: 

 

I- Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação indicada no preâmbulo deste termo. 
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II- Responsabilizar-se integralmente pelas obras e/ou serviços porventura executados 

com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão, negligência, imperícia, 

imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive 

aqueles que acarretem infiltrações de qualquer espécie ou natureza, que deverão ser 

demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o CONTRATANTE. 

III- Responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à execução 

do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de 

equipamentos. 

IV- A contratada deverá responsabilizar-se integral mente pelo pagamento de 
todos os tributos incidentes em virtude da execução  do contrato . 

V- Manter durante toda execução contratual os seguintes seguros, encaminhando as 

respectivas apólices ao CONTRATANTE: 

a) risco de responsabilidade civil do construtor;  

b) contra acidentes do trabalho; e 

c) riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto deste 

contrato, além de outros exigidos pela legislação pertinente. 

VI- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes do trabalho, não 

cobertas pelo seguro. 

VII- Reparar ou reconstruir partes da obra danificadas por incêndio ou qualquer sinistro 

ocorrido na obra, independentemente da cobertura seguro, no prazo determinado pelo 

CONTRATANTE, contado a partir da notificação expedida para tanto. 

VIII- Manter vigilância, constante e permanente, sobre os trabalhos executados, 

materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer perdas 

e/ou danos que eventualmente venham a ocorrer. 

IX- Informar à área de segurança do CONTRATANTE os nomes e funções dos 

empregados da CONTRATADA que estarão atuando na execução das obras em 

questão. 

X- Fornecer, ao CONTRATANTE, os dados técnicos de seu interesse, e todos os 

elementos e informações necessárias, quando por este solicitados. 
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XI- Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que 

interfiram na execução dos serviços, especialmente as disposições do Decreto 
Estadual nº  53.047, de 2.6.2008, obrigando-se a utilizar produtos ou subprodutos de 

madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal e, no 

caso de utilização de produtos e subprodutos listados no artigo 1º, do referido decreto, 

proceder as respectivas aquisições de pessoa jurídica cadastrada no “Cadastro 

Estadual de Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo , produtos 

e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira – CADMADEIRA”. 

XII- Organizar o almoxarifado, estocando, convenientemente, os materiais de sua 

propriedade e os fornecidos para a execução da obra objeto deste contrato, 

responsabilizando-se pela sua guarda e distribuição. 

XIII- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em serviço no canteiro de obras observe 

os regulamentos disciplinares, de segurança e de higiene existentes no local de 

trabalho, devendo observar as exigências emanadas da CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes) e, principalmente, as contidas na legislação em vigor. 

XIV- Se for o caso, providenciar a confecção e colocação, às suas expensas, de placa 

de acordo com o modelo que será fornecido pelo CONTRATANTE, atendendo à 

legislação municipal vigente. 

XV- Assegurar livre acesso à fiscalização do CONTRATANTE aos locais de trabalho e 

atender a eventuais exigências solicitadas, no prazo por ele estabelecido, bem como 

fornecer as informações solicitadas. 

XVI- Apresentar para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a 

Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus empregados e comprovantes de 

pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de 

suas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam 

ou tenham prestado serviços ao CONTRATANTE, por força deste contrato. 

XVII- Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto 

deste contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento feito pelo 

CONTRATANTE. Nessa hipótese o CONTRATANTE poderá reter pagamentos 

devidos à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da 

pendência. 
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XVIII- Providenciar o licenciamento e outros requisitos para a instalação do canteiro de 

obras e execução dos serviços, sendo também responsável por todas as providências, 

bem como pelo pagamento de taxas e emolumentos junto às concessionárias de 

serviços públicos, para efetivação das ligações definitivas de água, telefone, energia 

elétrica, esgoto, gás e outros pertinentes, sendo estas condições necessárias ao 

recebimento definitivo da obra. 

XIX- Responsabilizar-se, pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissão 

do “Termo de Recebimento Definitivo”, pela reparação, às suas expensas, de qualquer 

defeito, quando decorrente de falha técnica comprovada, na execução das obras 

objeto deste contrato, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos 

executados,assim em razão dos materiais, como do solo,conforme preceitua o artigo 

618 do Código Civil Brasileiro. 

XX- Ter pleno conhecimento das condições locais e da região onde serão executados 

os serviços. 

XXI- Propiciar aos seus empregados as condições necessárias para o perfeito 

desenvolvimento dos serviços, fornecendo-lhes os equipamentos e materiais para o 

bom desempenho e controle de tarefas afins. 

XXII- Identificar todos os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem 

confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE. 

XXIII- Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente 

vedado o uso de qualquer bebida alcoólica ou substâncias de efeitos análogos, bem 

como, durante a jornada de trabalho, desviar a atenção do serviço. 

XXIV- Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço for 

considerada inconveniente, no prazo determinado pelo CONTRATANTE. 

XXV- Manter pessoal habilitado, uniformizado, num só padrão, devidamente 

identificado através de crachás com fotografia recente. 

XXVI- Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 

CONTRATANTE. 

XXVII- Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer 

anormalidade que verificar na execução dos serviços. 

XXVIII- Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamações 

sobre seus serviços. 
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XXIX- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 

encarregados. 

XXX- Preservar e manter o CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações, 
queixas e representações de quaisquer natureza referentes aos serviços. 

XXXI- A CONTRATADA obriga-se por seus funcionários e/ou prepostos a cumprir com 

o disposto no Decreto nº 48.138, de 7/10/2003, que trata do uso racional de água. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

Para a execução dos serviços, objeto do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-

se a: 
I - Expedir ordem de início dos serviços; 

II - Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do 

contrato, considerada a natureza dos mesmos; 

III - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato; 

IV - Exercer a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, comunicando a 

autoridade competente em seguida, para providências cabíveis; 

V - exercer a fiscalização dos serviços, inclusive verificação do diário da obra e sua 

compatibilidade com as etapas da obra, adotando providências cabíveis em caso de 

atrasos; 

VI - Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA, amplo e livre acesso às 

áreas físicas da CONTRATANTE envolvidas na execução deste contrato, observadas 

as suas normas de segurança internas; 

VII - Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso; 
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VIII - Prestar aos empregados da CONTRATADA, informações e esclarecimentos que 

eventualmente sejam solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que 

tenham a executar. 

IX- Indicar gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS  

Serão realizadas vistorias pela CONTRATANTE ou prepostos devidamente 

qualificados, que terão por objetivo: a avaliação da qualidade e do andamento dos 

serviços prestados; a medição dos serviços executados para efeito de faturamento; e 

a recepção de serviços concluídos, especialmente ao final da obra. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Todas as vistorias serão realizadas pelo CONTRATANTE e deverão ser 

acompanhadas por arquiteto ou engenheiro indicado pela CONTRATADA. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
A realização das vistorias deverá ser registrada no diário da obra, e as anotações da 

fiscalização, no mesmo, terão validade de comunicação escrita, devendo ser 

rubricadas pelos representantes de ambas as partes. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
A CONTRATADA manterá no local o livro diário da obra, devendo o CONTRATANTE 

receber as segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro estarão registrados os 

trabalhos em andamento, condições especiais que afetem o desenvolvimento dos 

trabalhos e o fornecimento de materiais, fiscalizações ocorridas e suas observações, 

anotações técnicas, etc., servindo de meio de comunicação formal entre as partes, 

livro diário da obra, datado e assinado pelo engenheiro responsável. 

 

CLÁUSULA QUINTA - VALOR DO CONTRATO  

 

O valor total deste contrato é de R$ ....................................... 
(.....................................................................................). 
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PARÁGRAFO ÚNICO : As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta 

dos recursos: Tesouro, PROGRAMA DE TRABALHO 14421380118980000, FONTE 

DE RECURSO 001003003, NATUREZA DA DESPESA 449051, UGR 380010, UO 

38001. Ação -  1898 – Adequação do Sistema Prisional. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS MEDIÇÕES  

As medições para faturamento deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias a 

partir da ordem de início dos serviços. As medições devem ser precedidas de 

solicitação da Contratada, com antecedência de 5 (cinco) dias, sob pena de não 

realização, instruída com os seguintes documentos: 

a) relatórios escrito e fotográfico; 

b) cronograma refletindo o andamento da obra; 

c) declaração, sob as penas da lei, afirmando que 

os produtos e subprodutos de madeira utilizados na obra são, exclusivamente, de 

origem exótica, ou, no caso de utilização de produtos e subprodutos de origem nativa:  

c.1) se tais produtos e subprodutos forem aqueles 

listados no art. 1º, § 1º, do Decreto Estadual nº 53.047/2008, declaração, sob as penas 

da lei, afirmando que procedeu as respectivas aquisições de pessoa jurídica 

cadastrada no CADMADEIRA; 

c.2) apresentação das faturas e notas fiscais e 

demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra, tais como Guia 

Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente  criados para o 

controle de produtos e subprodutos florestais, acompanhados das respectivas cópias, 

que serão autenticadas pelo servidor responsável pela recepção. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e 

concluídos conforme o disposto nos documentos que integram o presente contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 

As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos 

serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de 

elementos elucidativos adequados, como fotos, memórias de cálculo, desenhos, 

catálogos, etc.  

PARÁGRAFO TERCEIRO 

As medições serão acompanhadas por representantes das partes, sendo que 

eventuais divergências serão sanadas pelo representante do Contratante. 

PARÁGRAFO QUARTO  

Caberá ao gestor do contrato, após cada medição, conferir junto ao CADMADEIRA a 

situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1°, do 

Decreto estadual n° 53.047/2008, bem como instruir o expediente da contratação com 

o comprovante do respectivo cadastramento e com as cópias de documentos 

indicadas no “caput” desta cláusula. 

PARÁGRAFO QUINTO 

As obras e os serviços serão pagos de acordo com as quantidades efetivamente 

executadas e medidas, sendo que o primeiro pagamento/medição não poderá se 

referir apenas à instalação da obra, devendo necessariamente corresponder à parcela 

de serviços executados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  

Os valores dos pagamentos a serem efetuados pelo Contratante serão calculados em 

conformidade com as medições realizadas no período a que o pagamento se referir, 

em consonância com o cronograma físico e financeiro da obra e a planilha de preços, 

mediante a apresentação dos originais da fatura. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar federal nº 116, de 

31.07.03, e a propósito do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 

incidente sobre a execução contratual, será observado o seguinte: 
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 I-) Caso a legislação Municipal não atribua  ao tomador de serviços – a 

administração – a condição de responsável tributário: 

a) por ocasião da apresentação ao CONTRATANTE das notas fiscais/faturas, a 

CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento do Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza- ISSQN, por meio de cópia autenticada ou cópia 
acompanhada do original para autenticação  da guia de recolhimento 

correspondente aos serviços executados, relativos à nota fiscal/fatura 

apresentada para pagamento; 

b) se por ocasião da emissão da nota fiscal/fatura não houver decorrido o prazo 

legal para recolhimento do ISSQN, poderão ser imediatamente anterior, 

devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando do 

vencimento do prazo legal para o recolhimento do imposto; 

c) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o 

direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 

  

II-) Caso a legislação Municipal atribua  ao tomador de serviços – a 

administração – a condição de responsável tributário: 

a) em cumprimento à legislação do Município do local da obra, o CONTRATANTE, na 

qualidade de responsável pelo crédito tributário deverá reter e recolher ao  referido 

Município, no prazo legal ou regulamentar, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza – ISSQN, incidente sobre o valor das notas fiscais/faturas apresentadas pela 

CONTRATADA;  

 
b) por ocasião da emissão das notas fiscais/faturas, a CONTRATADA deverá destacar 

o valor da retenção relativo ao ISSQN, bem como indicar os valores não incluídos na 

base de cálculo do referido imposto, quando for o caso. 
 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação da obra, devendo 

necessariamente corresponder também a serviços executados e ficará condicionado 

ao cumprimento pela CONTRATADA das seguintes providências de sua única e inteira 

responsabilidade: 

a) apresentação de cópia do certificado de matrícula da obra perante o INSS; 
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b) entrega da via azul da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, na 

qual deverá constar a referência expressa ao número do contrato, seu objeto, o 

número do processo com todos os seus campos integralmente preenchidos; 

 

c) colocação de placas; 

d) prova de comunicado à DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO -DRT- do início 

das obras; 

e) apresentação do comprovante de pagamento dos prêmios de seguros exigidos no 

contrato, vencidos até então. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da 

aprovação de cada medição, observando-se para as respectivas realizações, o 

seguinte procedimento: 

 

a) A CONTRATADA deverá entregar os relatórios de medição na Sede da Secretaria 

da Administração Penitenciária – Departamento de Engenharia, localizada na Avenida 

General Ataliba Leonel nº 556 – Santana – SP, até o segundo dia útil após a sua 

realização, nos termos da cláusula 6ª. 

b) A CONTRATANTE deverá aprovar os valores para fins de faturamento, 

comunicando essa aprovação à CONTRATADA no prazo de 4 (quatro) dias úteis do 

recebimento da medição. 

c) A CONTRATADA deverá apresentar a fatura no primeiro dia subseqüente à 

comunicação dos valores aprovados, nos termos da alínea anterior; 

d) A não aprovação dos valores nos termos da alínea "b" deverá ser comunicada à 

CONTRATADA, com a justificativa correspondente, no prazo ali estabelecido; 

e) as faturas emitidas contra o CONTRATANTE pela CONTRATADA deverão ser 

entregues no protocolo da CONTRATANTE, endereçadas ao Departamento de 

Administração, localizado na Avenida General Ataliba Leonel nº 556 – Santana – S. 

Paulo/SP. 
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PARÁGRAFO QUARTO 

Constitui ainda condição para realização dos pagamentos, a inexistência de registros 

em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 

Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual 

deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento.  

PARÁGRAFO QUINTO 

Os atrasos no cumprimento dos prazos fixados nas alíneas “a” e “c”, do § 3º ensejarão 

a prorrogação do prazo estabelecido no “caput” do § 3° por igual número de dias que 

corresponderem os atrasos verificados. 

PARÁGRAFO SEXTO 

Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos 

termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, à razão 

de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso 

verificado. 

PARÁGRAFO SETIMO 

Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

CONTRATADA no Banco do Brasil S/A, Agencia nº............., Conta Corrente nº 

............................... 

 

PARÁGRAFO OITAVO 

Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados pelas medições, é 

necessário que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais 

relativas a pagamentos e atendido possíveis exigências da fiscalização, sem o que as 

faturas não serão aceitas. 

PARÁGRAFO NONO 

As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as 

devidas correções e, nessa hipótese, o prazo estabelecido no “caput”, do § 3° será 

contado a partir da data de reapresentação das faturas, sem incorreções. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO  

 A devolução de qualquer fatura por desconformidade com a medição ou 

descumprimento de condições contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto 

para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 

 A CONTRATADA deverá comprovar o pagamento do prêmio dos seguros exigidos, 

antes de todos os pagamentos mensais. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 

Para o último pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

 

a) baixa da matrícula da obra, com a respectiva CND do INSS; 

b) alvará de conclusão dos órgãos competentes; 

c) todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construído (as 

built);  

d) manuais de operação e de manutenção, especificações e garantias de 

equipamentos e sistemas incorporados à obra por força deste contrato; 

e) relações de peças sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos; 

f) resultados dos testes e ensaios realizados; 

g) comprovantes de pagamentos de contas de água, energia elétrica, etc. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO 

 A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades 

contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços por 

ela executados. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DE PREÇO  

Os preços não serão reajustados. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Só será admitido reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer prorrogação, 

observados os termos deste instrumento e da lei de licitações, de modo que o contrato 

venha a atingir vigência superior a doze meses, salvo se a prorrogação ocorrer por 

culpa exclusiva da CONTRATADA, hipótese em que não haverá reajuste. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  

Para o reajuste, serão observados: periodicidade de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de apresentação da proposta, conforme Decreto estadual n° 45.113, de 

28 de agosto de 2.000, pelo Índice Geral de Edificações - FIPE, divulgado pela 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, bem como as disposições no Decreto 

estadual n° 27.133/87. 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO, CONDIÇÕES E ENTREGA DO OB JETO 

 O objeto do contrato deverá ser executado e concluído em 120 (cento e vinte) dias, 
contados a partir da data da ordem de início dos serviços, conforme as condições 

estabelecidas na licitação indicada no preâmbulo deste instrumento e seus Anexos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O objeto do contrato deverá ser executado na Escola de Administração Penitenciária, 

localizada na Av. Gal. Ataliba Leonel, 556. Santana. S. Paulo/SP, correndo por conta 

da CONTRATADA as despesas de seguros, transportes, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes dessa execução. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Todos os projetos executivos e legais elaborados pela CONTRATADA deverão ser 

aprovados pela CONTRATANTE. O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao 

Cronograma Físico-Financeiro apresentado na proposta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões do objeto deste instrumento, observados os termos e 

limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei federal nº  8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao 

presente contrato, respeitadas as disposições da Lei federal n° 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 As obras e serviços acrescidos na forma do disposto no “caput” da presente cláusula, 

não previstos na Planilha Orçamentária Detalhada – Anexo II- B, assim remunerados: 

a) para o cômputo dos custos das obras e serviços que estiverem relacionados no 

Boletim de Custos nº 154 da CPOS serão considerados os custos e critérios de 

medição ali indicados. Do respectivo valor será deduzido o percentual resultante da 

diferença entre o valor total proposto pela CONTRATADA e o valor total constante da 

Planilha Orçamentária Detalhada que integra o edital, tendo como base os respectivos 

custos, acrescentando-se a esse resultado o percentual do BDI, na forma explicitada 

na alínea “c” deste parágrafo; 

b) para o cômputo dos custos das obras e serviços não relacionados no Boletim de 

Custos nº  154 da CPOS, a composição dos custos respeitará os valores 

praticados no mercado, após a realização de pesquisa com no mínimo 03 (três) 

empresas do ramo, o menor preço da pesquisa, se aceito pela contratada, será 

acrescido do contrato, mediante termo de aditamento. 

c) os custos apurados na forma das alíneas “a” e “b” deste parágrafo passarão a fazer 

parte integrante da Planilha Orçamentária apresentada pela CONTRATADA, constante 

de sua proposta comercial, mediante Termo de Aditamento Contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  

Para o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a 

CONTRATADA prestou garantia sob a modalidade ................., no valor de R$ 
..................... (.............................................) correspondente a 5% (cinco por cento)  

do valor da contratação, em conformidade com o disposto no artigo 56 da Lei federal 

n° 8.666/93. 



 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Departamento de Engenharia 

 

 

85

 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

 A garantia prestada deverá vigorar por prazo igual ao de vigência do presente 

contrato, sendo que, em caso de alteração contratual, a CONTRATADA deverá 

promover a complementação do respectivo valor, bem como de sua validade, se for o 

caso, de modo a que o valor da garantia corresponda ao percentual fixado no caput, 

facultada a substituição por qualquer das outras modalidades elencadas no § 1°, do 

artigo 56, da Lei federal n° 8.666/93.  

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 O CONTRATANTE fica, desde já, autorizado pela CONTRATADA a promover perante 

a entidade responsável pela garantia, o levantamento de valor devido em decorrência 

de aplicação de penalidade de multa, na hipótese de não existir pagamento pendente 

em valor suficiente para quitar o débito, nos termos do § 1° da cláusula décima terceira 

deste contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Verificada a hipótese do § 2°, e não rescindido o c ontrato, a CONTRATADA fica 

obrigada a proceder ao reforço da garantia, no valor correspondente ao levantamento 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de recepção da notificação do 

respectivo abatimento, sob pena de suspensão dos pagamentos subseqüentes. 

PARÁGRAFO QUARTO 

A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após a expedição do Termo de 

Recebimento Definitivo da obra ou serviço e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente conforme dispõe o artigo 56, § 4°, d a Lei federal n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA  
 

O prazo de vigência do presente ajuste será de 182 (cento e oitenta e dois) dias , 

contados a partir da ordem de início da execução dos serviços, podendo ser 

prorrogado por termo aditivo, nas hipóteses previstas no artigo 57 § 1º da Lei federal 

nº 8.666/93, mediante prévia justificativa. 

 



 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Departamento de Engenharia 

 

 

86

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO 

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará 
sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei federal nº  8.666/93, artigos 80 

e 81 da Lei estadual nº  6.544/89, de acordo com o estipulado na Resolução SAP-

6/07, no que couber. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Sem prejuízo da aplicação das sanções indicadas no “caput” desta cláusula, o 

descumprimento das obrigações previstas nos incisos I, II, III do artigo 9º, do Decreto 

estadual 53.047/08, sujeitará a CONTRATADA a aplicação da sanção administrativa 

de proibição de contratar com a Administração Pública, estabelecida no artigo 72, 

parágrafo oitavo, inciso V, da Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

observadas as normas legais e regulamentares pertinentes a referida sanção, 

independentemente de sua responsabilização na esfera criminal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar das faturas, os valores 

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

O atraso injustificado na execução do contrato, no início ou término de quaisquer das 

atividades constantes dos Cronogramas Físico e Financeiro apresentados pela 

Contratada, implicará aplicação de multa moratória disciplinada na Resolução SAP-

6/07, na forma prevista no artigo 86 da Lei nº 8.666/93 e artigo 80 da Lei nº 6.544/89. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO E RECONHECIMEN TO DOS 
DIREITOS DO CONTRATANTE 

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as conseqüências e pelos motivos 

previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei federal nº 8.666/93 e artigos 75 a 82 da 

Lei estadual n° 6.544/89. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de 

rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei federal n° 8.666/93, e no artigo 77 

da Lei estadual n° 6.544/89.  

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Rescindido o contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 15 (quinze) dias,  a contar 

da data da publicação da rescisão contratual, caso não tenha sido interposto recurso, 

ou da data da publicação do indeferimento do recurso, na imprensa oficial, para 

desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e desimpedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

O objeto deste contrato será recebido pelo CONTRATANTE, após inspeção física de 

qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o 

disposto nos artigos 73 e 74 da Lei federal nº 8.666/93 e 70 e 71 da Lei estadual nº 

6.544/89, nas regras específicas estabelecidas neste instrumento, no edital e anexos 

da licitação indicada no preâmbulo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A vistoria para recebimento da obra será feita quando o imóvel tiver plena condição de 

uso, limpo e higienizado. Constatada a conclusão dos serviços de acordo com o 

projeto, as especificações e as recomendações da fiscalização, o objeto será recebido 

da seguinte forma: 

a) Provisoriamente , no dia subseqüente ao término do prazo de execução, após 

vistoria, que deverá ser realizada pela CONTRATANTE, desde que a medição final 

tenha sido entregue. 

O Recebimento Provisório será caracterizado com a emissão do termo de 

Recebimento Provisório, após a lavratura da ata circunstanciada contendo a vistoria 

realizada por comissão designada ou servidor, devendo expressar a concordância em 

receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante 

da Contratada. 
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b) Definitivamente , por servidor ou comissão designada pela Secretaria, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, no dia subseqüente ao término do 

período de observação. 

O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado, após o prazo de observação, desde 

que o servidor ou a Comissão tenham aprovado a completa adequação do objeto aos 

termos contratuais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Constatada irregularidade na execução do objeto contratual, a Administração, por 

meio da Comissão de Recebimento ou servidor, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis, deverá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição/correção, ou rescindir a contratação. 

b) Na hipótese de substituição/correção, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas da notificação por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus para a 

Secretaria. 

c) Se disser respeito à diferença de quantidade, de partes ou peças, determinar sua 

complementação, ou rescindir a contratação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

O período para observação  será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do 

Recebimento Provisório, se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para 

eventuais ensaios ou testes. 

PARÁGRAFO QUARTO 

O recebimento da obra, bem como a aceitação dos serviços das etapas 

intermediárias, atesta o cumprimento das exigências contratuais, mas não afasta a 

responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela 

legislação pertinente. 

PARÁGRAFO QUINTO 

Havendo rejeição dos serviços no todo ou em parte estará a CONTRATADA obrigada 

a refazê-los, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, observando as condições 

estabelecidas para a execução. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS 
E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  

É defeso à CONTRATADA a cessão ou transferência total ou parcial dos direitos e 

obrigações contratuais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO  

Excepcionalmente, a contratada poderá subempreitar serviços específicos ou 

subcontratar o fornecimento de equipamentos e serviços também específicos 

indispensáveis à consecução do objeto contratual, respeitados os limites estabelecidos 

pelo órgão técnico de engenharia da contratante e sempre mediante sua expressa 

autorização, sem prejuízo, em qualquer hipótese, da integral responsabilidade da 

contratada pela fiel execução da avença. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DISPOSIÇÕES FINAIS  

Fica ajustado, ainda, que: 

 

I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem 

transcritos: 

a) o Edital da tomada de preços n°  03/2010 e seus anexos; 

b) a PROPOSTA apresentada pela CONTRATADA; 

c) a Resolução SAP/GS-06/2007; 

II - Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, mapas, 

desenhos, diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados 

pela CONTRATADA, referente ao objeto por ela executado. 

III – O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
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vícios, defeitos ou incorporações resultantes da execução ou de materiais 

empregados, conforme dispõe o artigo 69, da Lei federal nº 8.666/93. 

IV - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei federal n° 8.666/93, 

da Lei estadual n° 6.544/89 e demais disposições re gulamentares pertinentes. 

V - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São 

Paulo. 

E, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 

três vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas 

assinado para que produza todos os efeitos de direito: 

 

Pela Contratante:                                                       Pela Contratada: 

 

                         

Ana Maria Tassinari De Felice Fantini                         

Chefe de Gabinete                             

 

 

Testemunhas: 

1- 

 

 

2- 
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ANEXO V 

 

RESOLUÇÃO SAP Nº 06/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Departamento de Engenharia 

 

 

92

 

ANEXO V 

RESOLUÇÃO SAP nº 06/07 

 
“Diário Oficial Poder Executivo - Seção I quinta-feira, 11 de janeiro de 2007 

Administração Penitenciária  

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução SAP - 6, de 10-1-2007 

Dispõe sobre a aplicação das multas previstas nas Leis federais 8.666/93 e 10.520/02 
e na Lei estadual 6.544/89, no âmbito da Secretaria da Administração Penitenciária 

O Secretário da Administração Penitenciária, nos termos do artigo 3º do Decreto 
31.138, de 09/01/90, e suas alterações posteriores, resolve: 

Artigo 1º- A aplicação das multas a que se referem os artigos 81, 86 e 87 da Lei 
federal 8.666/93, artigo 7º da Lei federal 10.520/02 e artigos 79, 80 e 81, II, da Lei 
estadual 6.544/89, pelas autoridades mencionadas na Resolução SAP 108 de 
20/09/93; sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 80 da Lei estadual 6.544/89, 
obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução, exceto quando houver 
normatização específica.  

Artigo 2- A recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento 
equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração ensejará a aplicação de 
multa na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 5% 
do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 20% do valor do 
ajuste. 

Artigo 3º - A inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte 
conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 10% 
do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 30% do valor do 
ajuste. 
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Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte 
conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 5% do saldo financeiro não realizado; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 15% do saldo 
financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, multa de 30% por dia de inexecução, 
calculada sobre o valor diário do contrato. 

Artigo 5º - O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação de 
multa diária, na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 0,1% na 1ª ocorrência e 0,2% quando 
houver reincidência, calculados sobre o valor da medição; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 0,25% até o 30º dia e 
0,5% a partir do 31º dia, calculados sobre o valor correspondente ao saldo financeiro 
não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, 30%, calculados sobre o valor 
previsto por dia. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 
não realizado. 

Artigo 6º - Para os contratos firmados com fundamento no art. 24, incisos III e IV da 
Lei federal 8.666/93 e da Lei estadual 6.544/89, as multas previstas nos artigos 2º a 5º 
terão seus percentuais acrescidos em 50%. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro 
não realizado. 

Artigo 7º - Os valores das multas serão descontados dos pagamentos devidos ao 
contratado ou da garantia do contrato. 

Inexistindo estes, deverão ser recolhidos pelo contratado no prazo de 30 dias a contar 
da data da aplicação da penalidade ou do indeferimento do recurso, sob pena de 
cobrança judicial. 

Artigo 8º - Decorrido o prazo para pagamento, as multas serão corrigidas 
monetariamente, de acordo com índice oficial, até a data de seu recolhimento. 

Artigo 9º - As multas estabelecidas nesta Resolução são autônomas e a aplicação de 
uma não exclui a da outra. 
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Artigo 10 - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão integrar, sob forma de 
anexo, os instrumentos convocatórios 

de licitações e os contratos ou instrumentos equivalentes de que trata esta Resolução. 

Artigo 11 - Além das situações peculiares previstas no artigo 6º, as disposições desta 
Resolução aplicam-se, também, às demais contratações resultantes de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação. 

Artigo 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Resolução SAP 42, de 27/09/99.” 
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ANEXO VI 

 

PROJETO BÁSICO 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1 - OBJETIVO 

 

Este Memorial tem como objetivo apresentar um descritivo sucinto da 
Conclusão da Reforma da Escola da Secretaria da Administração Penitenciária,  
decorrente  da rescisão contratual,  do processo SAP/ GS 888/09 constantes de 
planilha anexa, sendo detalhadas as especificações técnicas cabíveis. 

 

 

2 – ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

Faz parte do escopo dos serviços de fornecimento da Contratada, além dos 
serviços de Construção Civil, a elaboração de serviços. 

Os serviços deverão ser executados de acordo com as Normas da ABNT e boa 
técnica, bem como respeitando as recomendações deste Memorial. 

Em caso de divergência entre as informações constantes nos documentos que 
compõem a Licitação, devem prevalecer, pela seqüência, aquelas constantes do 
Memorial Descritivo, seguida das Especificações técnicas e por último dos Desenhos. 

 

 

3 – LOCALIZAÇÃO  

 

A EAP – Escola de Administração Penitenciária está localizada na Av. General 
Ataliba Leonel, 556 – Santana – São Paulo/SP. 

Por estar sendo implantado em área provida de rede de água potável, deverá 
ser abastecido de água pela rede pública.  

Os esgotos da EAP deverão ser enviados, por meio de rede já existente no 
local. 

Deverá ser executada a ligação à rede de energia elétrica no local. 
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4 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A Escola de Administração Penitenciária – EAP é uma instituição que 
desenvolve treinamentos, cursos de aperfeiçoamento e atualização do servidor público 
da secretaria da administração penitenciária. 

O método construtivo proposto engloba, alvenaria de elevação em bloco de 
concreto aparente, estrutura de concreto armado, laje mista vigota protendida, 
cobertura em estrutura de madeira pontaletada e telhas em cimento reforçado com fio 
sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm. 

O conjunto da edificação foi divido em 02 pavimentos:  
• PAVIMENTO TÉRREO:  7 salas de aulas típicas, sala de coordenação de 

cursos, auditório para 163 lugares, com cabine de som e guarda de 
audiovisual, almoxarifado, sala de rede estabilizada, cozinha / refeitório, 
despensa, banheiros masculino e feminino e um para deficiente. 

 

• 2° PAVIMENTO:  Salas de informática, biblioteca e hemeroteca com espaço 
para estudos, sala de reprografia, sala de professores, sala de arquivos, 
sala de munição/armas, sala de telefone/PABX, CPD, área administrativa e 
técnica, sala da diretoria e secretária e assistência técnica, banheiros 
masculino e feminino; 

 
• A empresa deverá executar reforço estrutural na área do auditório com 

vigas treliçadas; 

 
• A empresa deverá concluir os serviços de alvenaria, instalações elétrica e 

hidráulica; 

 
• Executar a cobertura, pintura e todos os serviços de acabamentos de piso e 

parede, parte da calçada, pára-raio.  

 

 

4.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 

 

O abastecimento de água será feito através da rede existente no local. 

 

4.2. ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA: 
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A rede de abastecimento de eletricidade no local. 

5 – SERVIÇOS E PROJETOS COMPLEMENTARES  

 

Fazem parte do escopo do contrato os seguintes serviços e projetos 
complementares: 

 

 A Contratada deverá enviar, após a contratação, cronograma de 

apresentação dos serviços, considerando o prazo de até 10 (dez) dias 

úteis para a análise e aprovação da documentação pela SAP/DENG. 

 
 

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS  

 

Caberá à CONTRATADA fornecer todos os equipamentos individuais de 
proteção aos operários, tais como: capacetes, cintos de segurança, luvas, botas, 
máscaras, etc., de acordo com as prescrições específicas em vigor, e executar os 
andaimes que se fizerem necessários, estritamente de acordo com as normas de 
segurança estabelecidas pela ABNT. 

 

6.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 

Sempre que as condições locais exigirem, os trabalhos relativos à implantação 
geral da obra deverão ser precedidos pela demolição e/ou retirada de construções 
existentes e remoção de entulho dela proveniente.  

Todos os materiais passíveis de reaproveitamento deverão ser limpos, livres de 
argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e guardados 
convenientemente até sua remoção do canteiro de serviços, podendo, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, ser encaminhado pela CONTRATADA a depósito indicado pela SAP. 

 

6.2. MOVIMENTO DE TERRA 

 

Todo movimento de terra deverá ser executado de modo a obedecer 
rigorosamente às cotas, níveis e perfis estabelecidos no projeto executivo e os 
projetos complementares, possibilitando, sempre que possível, o livre escoamento das 
águas pluviais. 
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Nos serviços de corte sempre que se fizer necessário, deverão ser executados 
escoramentos provisórios que garantam a segurança e a estabilidade dos solos e 
edificações vizinhas. 

As superfícies que irão receber aterro deverão ser previamente limpas, 
cuidando-se para que nelas não haja nenhum tipo de vegetação (cortada ou não), ou 
qualquer tipo de entulho, quando do início dos serviços. 

Todos os aterros deverão ser executados com terra limpa, isenta de pedras, 
restos de vegetação ou qualquer tipo de entulho, não sendo admitido o uso de solos 
com turfas ou argilas orgânicas. 

Os taludes resultantes de movimento de terra deverão ser limpos e 
devidamente preparados para receber o tipo de proteção especificado no projeto 
(grama, impeabilização, etc.) 

A CONTRATADA deverá elaborar um projeto complementar de drenagem do 
terreno composto por canaletas a céu aberto e/ou drenos subterrâneos horizontais e 
verticais, galerias, etc.. 

 

6.3. ESTRUTURA 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A execução das estruturas em geral, bem como os materiais aplicados e seu 
manuseio, deverá obedecer, além das normas aqui estabelecidas, todas as normas, 
especificações e padronizações da ABNT, específicas para cada caso, e o projeto 
executivo, em todos os seus detalhes. 

Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pela boa execução da 
estrutura e pela resistência e estabilidade de todos os elementos estruturais por ela 
executados, direta ou indiretamente. 

Em eventuais casos de falha na qualidade da estrutura, ou de alguns de seus 
elementos, parcial ou totalmente executados, caberá a CONTRATADA providenciar as 
medidas corretivas que se fizerem necessárias, tais como: demolições totais ou 
parciais e reexecução, recomposição de ninhos ou de vazios com enchimentos 
adequados, execução de reforços adicionais, etc., correndo essas despesas 
exclusivamente por sua conta. 

Na execução de estruturas de concreto armado, caberá à CONTRATADA total 
responsabilidade pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-
obra, necessário ao preparo dos concretos, com as características exigidas no projeto, 
e ao seu transporte, lançamento, adensamento e cura, além da montagem e 
instalação das armaduras e da montagem das formas e respectivos escoramentos. 
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A utilização de qualquer elemento estrutural pré-moldado só poderá ser feita 
quando indicada ou aprovada pela FISCALIZAÇÃO e desde que sejam atendidas as 
normas nacionais para sua fabricação e instalação. 

Sempre que houver necessidade de se estabelecer alguma passagem de 
canalização através de vigas e/ou outros elementos de responsabilidade estrutural, ela 
deverá estar prevista e anotada no respectivo projeto. Qualquer alteração nas suas 
dimensões ou posição, quando absolutamente inevitável, deverá contar com expressa 
autorização da SAP. 

Não será admitido o embutimento de canalizações hidro-sanitárias em concreto 
estrutural, quando tal embutimento não estiver previsto em projeto e detalhado de 
modo a atender rigorosamente as prescrições estabelecidas nas normas da ABNT. 

 

6.3.1 FORMA 

 

O projeto e a execução de todas as formas, exceto aquelas previstas como não 
recuperáveis, deverão ser feitos de modo a permitir a retirada de seus diversos 
componentes com relativa facilidade, sem choques que possam danificar as peças 
concretadas, e com o rigor necessário para fornecer elementos de concreto, estrutural 
ou não, que reproduzam com extrema fidelidade os posicionamentos e dimensões 
estabelecidos em projeto, sem apresentar rebarbas ou saliências excessivas.  

Todas as formas, bem como os respectivos travamentos e escoramentos, 
deverão ser executados de modo a não sofrerem qualquer tipo de deslocamento, ou 
deformação, durante e após a concretagem, e sempre que necessário, com a previsão 
de contra-flechas para compensar as deformações provocadas pelos esforços de 
carregamento do concreto fresco. 

As peças de escoramento deverão ser sempre apoiadas sobre cunhas ou 
outros dispositivos adequados, cuidando-se para que seus apoios não sofram 
qualquer tipo de deslocamento, e convenientemente contraventadas, sempre que 
necessário. 

Antes do lançamento do concreto deverá ser feita uma revisão completa de 
todo o conjunto e, concluídas as eventuais correções e acertos. Todas as superfícies 
destinadas a receber o concreto deverão ser cuidadosamente limpas, removendo-se 
além da serragem, todo e qualquer material estranho, como folhas, pregos, restos de 
arame e de eletrodutos, etc.. 

Todas as juntas, e demais locais por onde possa ocorrer vazamento de nata, 
deverão ser convenientemente vedados com papel, pano, ou outro material aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO, de modo que todo o conjunto se torne o mais estanque possível. 

Após a limpeza e vedação das juntas, as formas deverão ser molhadas até a 
saturação, de modo que seja garantida a não absorção de qualquer quantidade de 
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água necessária ao processo de pega de cimento, procedendo-se, em seguida, à 
obturação dos furos deixados para escoamento da água em excesso. 

Caberá à FISCALIZAÇÃO liberar as formas para concretagem, após vistoria 
em que seja constatado o cumprimentos das presentes determinações e das demais 
normas nacionais cabíveis, o que não eximirá a CONTRATADA de sua plena 
responsabilidade pela boa execução dos serviços e pela qualidade final da estrutura. 

Durante todo o processo de desforma, deverão ser tomados os cuidados 
necessários para evitar a ocorrência de choques mecânicos que danifiquem as peças 
concretadas, especialmente em se tratando de concreto aparente. 

Nenhuma parte das formas poderá ser desmontada antes de decorridos os 
prazos mínimos estabelecidos pelas normas da ABNT. 

Nos casos onde tenha sido autorizado o uso de cimentos de alta resistência 
inicial, ou o uso de aditivos e de processos aceleradores de pega, a FISCALIZAÇÃO 
poderá autorizar a desforma em prazos menores. 

A reutilização de chapas resinadas, tábuas e sarrafos, só será permitida 
quando tiverem sido utilizados desmoldantes e processos de desforma adequados, 
que forneçam peças convenientemente limpas e estruturalmente inalteradas, cabendo 
à FISCALIZAÇÃO decidir sobre a conveniência ou não da reutilização de qualquer 
elemento componente de formas. 

 

6.3.2 CONCRETO 

 

O cimento a ser utilizado deverá ser do tipo denominado cimento Portland 
Comum (CP), que satisfaça as exigências das normas da ABNT, no que diz respeito à 
resistência, finura, pega, etc., e que seja, sempre que possível, de uma única 
procedência. 

Todo o cimento deverá ser armazenado em local seco, ventilado e 
suficientemente protegido das intempéries e de outros elementos nocivos às suas 
características intrínsecas. 

Não poderá ser utilizado, na confecção de concretos estruturais, nenhum lote 
de cimento que se apresente parcialmente hidratado. 

Os agregados a serem utilizados na confecção de concretos estruturais 
deverão atender, de maneira geral, às características determinadas pelas normas da 
ABNT. 

O agregado miúdo deverá se constituir de areia lavada de rio, sílico-quartzosa, 
composta por partículas duras, ásperas ao tato, inertes e resistentes, com composição 
granulométrica de média para grossa. A presença de grânulos de argila, matéria 
orgânica e quaisquer outros agentes nocivos ao cimento, só será permitida quando 
dentro dos limites estabelecidos pela citada especificação. A utilização de “areia 
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artificial” (pó de pedra) só poderá ser feita quando expressamente autorizada pela 
FISCALIZAÇÃO, respeitados os mesmos critérios. 

O agregado graúdo deverá se constituir de pedra britada, proveniente de 
rochas inertes e resistentes, ou pedregulho isento de agentes nocivos ao cimento e 
com composição granulométrica adequada. A utilização de outros materiais só poderá 
ser feita quando expressamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO, respeitadas todas 
as determinações da referida especificação da ABNT para os agregados graúdos. 

Os agregados deverão ser armazenados em plataforma especialmente 
construídas para esse fim, devidamente separados segundo sua granulometria e 
devidamente protegidos do contato com solos de qualquer natureza e da mistura com 
materiais estranhos que possam prejudicar sua qualidade. 

Sempre que a FISCALIZAÇÃO considerar suspeitas as características de 
algum lote de agregado, sua participação na composição de concretos estruturais 
ficará prejudicada, a menos que a CONTRATADA submeta amostras do lote a testes 
laboratoriais que determinem pela sua utilização. 

A água a ser aplicada na mistura de concretos deverá apresentar pH entre 5,8 
e 8, 0, ser límpida e isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e 
substâncias orgânicas, de modo a atender os limites estabelecidos pelas normas da 
ABNT. Presume-se as águas potáveis como satisfatórias. 

Os aditivos retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, etc., só 
poderão ser utilizados quando indicados ou aprovados pela FISCALIZAÇÃO e desde 
que obedeçam as especificações nacionais, ou apresentem propriedades verificadas 
experimentalmente por laboratório nacional idôneo. 

As dosagens para preparo dos concretos no canteiro de serviços, e o 
fornecimento de concretos usinados, deverão ter por base a resistência característica 
fck determinada no respectivo projeto estrutural. 

Caberá à FISCALIZAÇÃO, baseado no porte e características de cada obra, 
estabelecer os tipos de dosagem e de controle de qualidade dos traços dos concretos 
a serem utilizados, requeridos por cada caso, conforme determinações das normas da 
ABNT. 

Quando não forem utilizados concretos usinados, a CONTRATADA deverá 
providenciar todos os equipamentos, e instalações que se fizerem necessárias, para a 
determinação dos traços mais convenientes à execução da obra e para o preparo dos 
concretos nas condições de qualidade fixadas para cada caso. 

Todos os concretos, produzidos no próprio canteiro ou usinados, deverão 
apresentar trabalhabilidade compatível com as dimensões e a conformação das peças 
a serem concretadas, com a distribuição da respectiva armadura e com os métodos e 
equipamentos de transporte, lançamento, adensamento e cura, a serem utilizados. 

Os processos de transporte e lançamento de concreto, bem como os planos de 
concretagem, deverão ser submetidos à aprovação prévia da fiscalização, cabendo à 
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CONTRATADA utilizar os meios de transporte mais adequados às características da 
obra. 

O sistema de transporte adotado deverá evitar depósitos intermediários do 
concreto e, quando isto não for possível, deverão ser tomadas às precauções que se 
fizerem necessárias para evitar, ao máximo, a segregação de seus elementos 
componentes. Assim a descarga da betoneira diretamente sobre o meio de transporte 
e a descarga deste diretamente no local de destino, deverão ser adotadas, sempre 
que possível. 

O transporte do concreto, do local de mistura ao local de lançamento, deverá 
ser feito com a maior rapidez possível, dentro dos 30 minutos que se seguirem à 
confecção da mistura, empregando-se métodos que evitem ao máximo a segregação 
dos agregados e perdas sensíveis de material, por vazamento ou evaporação, 
especialmente em se tratando de nata de cimento, argamassa e água. 

O concreto deverá ser colocado, sem apresentar segregação de seus 
componentes, em todos os cantos e ângulos das formas e ao redor das barras, 
ganchos, estribos e peças embutidas, através da utilização de métodos e 
equipamentos adequados e sob boas condições de iluminação natural, ou artificial. 

Durante e imediatamente após o lançamento do concreto, antes do início da 
pega, ele deverá ser convenientemente vibrado ou socado, por meio de equipamento 
mecânico ou manual, de acordo com sua trabalhabilidade e com as determinações da 
fiscalização. 

A vibração, para adensamento do concreto, deverá ser feita de modo que toda 
a armadura seja completamente envolvida em todos os recantos das formas 
preenchidas, evitando-se ao máximo a formação de ninhos de agregados, ou vazios 
de qualquer natureza. 

As eventuais falhas na superfície dos elementos concretados, ocorridas por má 
execução dos serviços de adensamento, ou não, deverão ser cuidadosamente 
reparadas.  

A cura e proteção dos elementos concretados serão de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA, que deverá tomar os cuidados necessários para evitar que o 
concreto, antes de atingir um endurecimento satisfatório, seja submetido à ação de 
agentes prejudiciais (mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuvas fortes e 
etc.), ou submetido a vibrações excessivas que possam fissurar a massa ou prejudicar 
sua aderência à armadura. 

Sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário, a CONTRATADA deverá 
contratar os serviços de consultor, com reconhecida capacidade técnica, para exercer 
o controle tecnológico da produção e da resistência dos concretos, durante todas as 
fases de execução da estrutura. 

O controle tecnológico da produção deverá ser executado por LABORATÓRIO 
idôneo, contratado pela CONTRATADA e deverá abranger desde a determinação do 



 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

Gabinete do Secretário e Assessorias 

Departamento de Engenharia 

 

 

105

traço, transporte, lançamento, adensamento e cura dos concretos, até a análise de 
seus componentes, através de testes laboratoriais de determinação da finura, pega, 
etc., do cimento; da granulometria, presença de impurezas, etc., dos agregados; 
ensaios de tração e dobramento dos aços estruturais, etc... Somente sendo aceitas 
pela FISCALIZAÇÃO as estruturas de concreto armado que satisfaçam todas as 
condições de projeto e execução estabelecidas neste memorial, cujos ensaios 
laboratoriais constatem ter sido atendidas as condições estabelecidas pelas normas 
da ABNT. 

 

6.3.3. ARMADURA 

 

Todas as barras de aço estrutural deverão ser convenientemente 
armazenadas, especialmente quando sua utilização não for imediata, separadas em 
molhos de mesmo tipo e bitola com as respectivas etiquetas de identificação, apoiadas 
sobre cavaletes de madeira convenientemente espaçados e, sempre que necessário 
protegidas das intempéries, e demais agentes nocivos, por meio de lonas 
impermeáveis, ou outros artifícios que garantam níveis mínimos de oxidação durante o 
tempo de armazenamento no canteiro. 

Caso ocorra a constatação visual da presença de altos níveis de oxidação em 
barras de aço estrutural depositadas na obra, seu uso só será permitido pela 
FISCALIZAÇÃO, a menos que a CONTRATADA submeta amostras das barras 
suspeitas a testes laboratoriais, que determinem pela sua utilização, e submeta todas 
essas barras a uma criteriosa limpeza superficial que lhes assegure a aderência. 

A execução das armaduras deverá ser feita rigorosamente de acordo com as 
determinações do respectivo projeto estrutural, no que diz respeito à posição, bitola, 
dobramento e recobrimento das barras, respeitados os limites de tolerância 
estabelecidos pelas normas da ABNT. 

Alterações de qualquer natureza nas armaduras projetadas, quando 
absolutamente inevitáveis, deverão contar com expressa autorização da 
FISCALIZAÇÃO, ouvindo o responsável técnico pelo cálculo estrutural. 

Os cortes e os dobramentos de barras de aço estrutural deverão, sempre que 
possível, ser executados a frio e com instrumentos compatíveis com as bitolas e com 
as necessidades específicas de cada serviço, de modo a resultarem peças com 
comprimentos e raios de curvatura rigorosamente de acordo com as determinações do 
projeto. 

Só serão permitidas emendas de aço estrutural previstas em projeto e 
executadas estritamente de acordo com os métodos estabelecidos, pelas normas da 
ABNT, para esse tipo de serviço. 

As armaduras deverão ser instaladas, nas formas, de modo que suas barras 
não sofram alterações significativas de posicionamento, durante o lançamento e 
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adensamento do concreto, utilizando-se para isso, arames, tarugos de aço, pastilhas 
espaçadores, etc., adequadas a cada uso específico. 

Para garantir o espaçamento, entre armaduras e formas, só será permitido o 
uso de pastilhas de concreto pré-moldado, com formato adequado a cada uso, e, 
quando se tratar de concreto aparente, dispostas de modo a obedecerem a 
alinhamentos, horizontais e verticais, que garantam homogeneidade visual às 
superfícies concretadas. 

O recobrimento das barras deverá obedecer integralmente às determinações 
de projeto, observados os limites mínimos recomendados pelas normas da ABNT. 

Antes do lançamento do concreto, as armaduras deverão estar completamente 
limpas, isentas de quaisquer substâncias que possam prejudicar sua aderência ao 
concreto, comprometendo a qualidade final dos serviços, tais como: graxa, barro, 
líquidos desmoldantes, etc.. 

Caberá à fiscalização liberar as armaduras para concretagem, após vistoria em 
que seja constatado o cumprimento das presentes determinações e das demais 
normas nacionais cabíveis, o que não eximirá a CONTRATADA de sua plena 
responsabilidade pela boa execução dos serviços e pela qualidade final da estrutura. 

 

 

7. ALVENARIAS  

 

As alvenarias deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as 
dimensões, espessuras e alinhamentos, indicados no projeto executivo, de modo a 
constituírem paredes, muros, etc., com parâmetros perfeitamente planos e a prumo, e 
com juntas executivas de espessura compatível com os materiais utilizados. Quando 
se tratar da execução de alvenarias com parâmetros curvos e/ou inclinados, o método 
executivo deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO, bem como para 
alterações de projeto que provoquem mudança de locação das alvenarias. 

Todos os elementos de alvenaria (tijolos, blocos, etc.) deverão ser 
adequadamente molhados, por ocasião de seu emprego, de modo que seja garantida 
a não absorção de água da argamassa de assentamento. 

As alvenarias de fundação, em edificações com estrutura de concreto armado, 
serão levantadas sobre vigas baldrame de concreto armado. Em pequenas edificações 
e/ou obras complementares, e, quando as condições do terreno natural permitirem, 
serão adotadas, após exame da SAP, sobre sapatas corridas de concreto, ou sobre 
lastro de concreto magro. 

O levantamento de alvenarias, para fechamento de vãos em estrutura de 
concreto armado, deverá ser feito até alturas tais que possibilitem seu posterior 
encunhamento contra os elementos estruturais imediatamente superiores. 
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Durante o levantamento das alvenarias de elevação, sempre que for possível, 
deverão ser embutidos eventuais tacos de madeira para instalação de rodapés, etc., 
evitando-se cortes desnecessários na alvenaria e propiciando-se melhor fixação a 
esses elementos. 

As superfícies de concreto, quando destinadas a ficar em contato com qualquer 
alvenaria, deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia 
grossa 1:3. 

Nos casos de execução de peças de concreto armado destinadas a atribuir 
rigidez às alvenarias, todas as superfícies destas, destinadas a servir de forma para o 
concreto, deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 1:3 e, 
quando necessário, dotadas de reentrâncias ou outros artifícios que lhes proporcionem 
maior aderência ao concreto. 

Principalmente durante o tempo de cura da argamassa de assentamento, 
deverão ser tomados os cuidados necessários para que sejam evitados choques ou 
batidas violentas nas alvenarias já levantadas. 

Em tempo excessivamente quente e seco, as alvenarias deverão ser 
periodicamente molhadas, durante sua fase de cura, de modo que seja evitada uma 
evaporação brusca de água incorporada à argamassa de assentamento. 

Os serviços de encunhamento só poderão ser iniciados quando decorridos, 
pelo menos, 5(cinco) dias do término do levantamento das respectivas alvenarias e 
quando estiver concluído o levantamento de todas as alvenarias do pavimento 
imediatamente superior ou, no caso específico de últimos pavimentos, quando estiver 
concluída a cobertura. 

Os encunhamentos serão executados necessariamente, com tijolos comuns 
maciços de barro cozido, assentados com argamassa de cimento e areia 1:3 e, em 
plano inclinado, com inclinações simetricamente convergentes em relação ao centro 
do vão; os vazios resultantes serão preenchidos com a mesma argamassa de cimento. 

A abertura de rasgos em alvenaria, para embutir canalizações, etc., só poderá 
ser feita com instrumentos adequados a cada tipo de material e somente quando 
decorridos, pelo menos, 3 (três) dias do término do encunhamento, ou 8 (oito) dias do 
término do levantamento, das respectivas alvenarias. 

O corte de elementos de alvenaria deverá ser executado com instrumentos 
adequados a cada tipo de material e, única e exclusivamente, para a obtenção de 
peças com medidas complementares, inexistentes no mercado, e de peças com 
dimensões e formatos adequados aos serviços de encunhamento e de requadração 
de vãos. 

As saliências superiores a 3 cm só poderão ser executadas segundo detalhe 
específico do projeto executivo, ou de acordo com a orientação da FISCALIZAÇÃO, 
não sendo permitida sua execução exclusivamente com argamassa. 
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As argamassas mistas, para assentamento de elementos de alvenaria, deverão 
ser preparadas com cimento, agregado miúdo e água, que atendam as determinações 
contidas em 3.1.1., e com cal hidratada de primeira qualidade e com características 
gerais integralmente de acordo com as determinações da ABNT. 

Na substituição de cal hidratada por cal virgem, quando autorizada pela SAP, 
deverá ser utilizada cal de primeira qualidade e isenta de impurezas, com 
características gerais integralmente de acordo com as determinações da ABNT. 

A hidratação da cal, na obra, deverá ser feita em tanques apropriados e com o 
rigor técnico necessário, observando-se, para aplicação em argamassas de 
assentamento, um período de extinção nunca inferior a uma semana. 

A cal, virgem ou hidratada, deverá ser posta na obra convenientemente 
acondicionada, em sacos de 20 Kg ou em tambores de maior capacidade, 
permanecendo na embalagem original, até sua utilização, armazenada em lugar seco, 
ventilado e suficientemente protegido das intempéries. 

As argamassas deverão ser preparadas em quantidades compatíveis com as 
necessidades de cada etapa de serviço, com amassamento feito mecanicamente, de 
forma contínua e com duração nunca inferior a 90 segundos, contados a partir do 
momento em que todos seus componentes, inclusive a água, tiverem sido lançados na 
betoneira. 

O amassamento manual será permitido sempre que a quantidade de 
argamassa a ser manipulada não justifique o emprego de betoneira, desde que 
executado, com o rigor técnico necessário, em masseiras, tabuleiros ou estrados, 
suficientemente planos, impermeáveis e resistentes. 

A adição dos agregados, no preparo de argamassa, deverá ser feita por 
intermédio de caixas de madeira confeccionadas com volume de 35 litros, ou 
respectivos múltiplos, de modo a proporcionar o rigor necessário à obtenção dos 
traços recomendados. 

 

7.1.1.FIXAÇÃO ( encunhamento) 

  

O enchimento do vão de 3 cm entre a alvenaria e viga ou laje somente deverá ser 
executado após conclusão de toda a alvenaria de edificação.  

 Para este enchimento, empregar a argamassa com as seguintes 
características:  

  Módulo de deformação máximo de 8.000 kg/cm² e  

  Aderência bloco-argamassa, na flexão, média mínima igual a 3 kg/cm² aos 14 
dias de idade  
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7.1.2. ARGAMASSA DE REGULARIAZAÇÂO 

 
  As paredes internas geralmente não necessitam de chapisco para receberem 
massa única (tipo paulista). Recomenda-se o traço 1:2:9 (cimento, cal hidratado da 
CH1 e areia lavada média), em volume. Para este traço, e sem o uso de aditivos 
retentores de água, recomenda-se umedecer levemente a parede antes da aplicação 
do emboço. A espessura usualmente empregada é de 5 a 10 mm. O revestimento 
externo é aplicado sobre a superfície previamente chapiscada. O traço recomendado é 
1:1:6 (cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada média), em volume. A espessura 
recomendada varia entre 25 a 35 mm, aplicada de uma única vez. 

  Estes traços são apenas referências. As argamassas deverão ser dosadas 
considerando-se o desempenho esperado e as características dos materiais locais.  

 

7.1.3. TUBULAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS  

   

Para sulcar as paredes de Cca-SICAL, usar o rasgador manual (fornecido pela SICAL 
ou SIMILAR) ou elétrico, evitando o emprego de marreta e talhadeira. 

 

 

8. DIVISÓRIAS 

 

As divisórias sanitárias serão em placas de ardósia de espessura de 3cm. 

Os serviços deverão ser realizados obedecendo à estrita e integralmente o 
projeto executivo de arquitetura. 

O FORNECEDOR deverá confirmar as medidas na obra e apresentar projeto 
executivo com listas de materiais, detalhando inclusive ferragens e demais acessórios 
utilizados. Este projeto deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

A aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO dos detalhes de projeto fornecidos 
não desobriga a EMPREITEIRA e seu FORNECEDOR de suas plenas 
responsabilidades com relação à perfeita execução dos serviços e à entrega dos 
mesmos de forma completa, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar a 
qualidade exigida dos serviços. 

A mão-de-obra empregada deverá ser de primeira qualidade, devendo os 
acabamentos, tolerâncias e ajustes ser fielmente respeitados. 

É de responsabilidade do EMPREITEIRO a instalação completa das divisórias, 
mata-juntas, arremates, complementos, vidros, etc. 
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9. LAJES 

 

Laje da edificação será pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm, 
conforme detalhes do projeto estrutural. 

 

9.1. FORMA 

 

Será utilizado forma plana compensada para estrutura convencional. 

O projeto e a execução de todas as formas, exceto aquelas previstas como não 
recuperáveis, deverão ser feitos de modo a permitir a retirada de seus diversos 
componentes com relativa facilidade, sem choques que possam danificar as peças 
concretadas, e com o rigor necessário para fornecer elementos de concreto, estrutural 
ou não, que reproduzam com extrema fidelidade os posicionamentos e dimensões 
estabelecidos em projeto, sem apresentar rebarbas ou saliências excessivas.  

Todas as formas, bem como os respectivos travamentos e escoramentos, 
deverão ser executados de modo a não sofrerem qualquer tipo de deslocamento, ou 
deformação, durante e após a concretagem, e sempre que necessário, com a previsão 
de contra-flechas para compensar as deformações provocadas pelos esforços de 
carregamento do concreto fresco. 

As peças de escoramento deverão ser sempre apoiadas sobre cunhas ou 
outros dispositivos adequados, cuidando-se para que seus apoios não sofram 
qualquer tipo de deslocamento, e convenientemente contraventadas, sempre que 
necessário. 

Antes do lançamento do concreto deverá ser feita uma revisão completa de 
todo o conjunto e, concluídas as eventuais correções e acertos. Todas as superfícies 
destinadas a receber o concreto deverão ser cuidadosamente limpas, removendo-se 
além da serragem, todo e qualquer material estranho, como folhas, pregos, restos de 
arame e de eletrodutos, etc.. 

Todas as juntas, e demais locais por onde possa ocorrer vazamento de nata, 
deverão ser convenientemente vedados com papel, pano, ou outro material aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO, de modo que todo o conjunto se torne o mais estanque possível. 

Após a limpeza e vedação das juntas, as formas deverão ser molhadas até a 
saturação, de modo que seja garantida a não absorção de qualquer quantidade de 
água necessária ao processo de pega de cimento, procedendo-se, em seguida, à 
obturação dos furos deixados para escoamento da água em excesso. 

Caberá à FISCALIZAÇÃO liberar as formas para concretagem, após vistoria 
em que seja constatado o cumprimentos das presentes determinações e das demais 
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normas nacionais cabíveis, o que não eximirá a CONTRATADA de sua plena 
responsabilidade pela boa execução dos serviços e pela qualidade final da estrutura. 

Durante todo o processo de desforma, deverão ser tomados os cuidados 
necessários para evitar a ocorrência de choques mecânicos que danifiquem as peças 
concretadas, especialmente em se tratando de concreto aparente. 

Nenhuma parte das formas poderá ser desmontada antes de decorridos os 
prazos mínimos estabelecidos pelas normas da ABNT. 

Nos casos onde tenha sido autorizado o uso de cimentos de alta resistência 
inicial, ou o uso de aditivos e de processos aceleradores de pega, a FISCALIZAÇÃO 
poderá autorizar a desforma em prazos menores. 

A reutilização de chapas resinadas, tábuas e sarrafos, só será permitida 
quando tiverem sido utilizados desmoldantes e processos de desforma adequados, 
que forneçam peças convenientemente limpas e estruturalmente inalteradas, cabendo 
à FISCALIZAÇÃO decidir sobre a conveniência ou não da reutilização de qualquer 
elemento componente de formas. 

 

 

9.2. CONCRETO 

 

As estruturas em concreto deverão ser executadas com concreto fck=25Mpa. 

O cimento a ser utilizado deverá ser do tipo denominado cimento Portland 
Comum (CP), que satisfaça as exigências das normas da ABNT, no que diz respeito à 
resistência, finura, pega, etc., e que seja, sempre que possível, de uma única 
procedência. 

Todo o cimento deverá ser armazenado em local seco, ventilado e 
suficientemente protegido das intempéries e de outros elementos nocivos às suas 
características intrínsecas. 

Não poderá ser utilizado, na confecção de concretos estruturais, nenhum lote 
de cimento que se apresente parcialmente hidratado. 

Os agregados a serem utilizados na confecção de concretos estruturais 
deverão atender, de maneira geral, às características determinadas pelas normas da 
ABNT. 

 

9.3. ARMADURA 

 

Armadura em barra de Aço CA 60. 

Todas as barras de aço estrutural deverão ser convenientemente 
armazenadas, especialmente quando sua utilização não for imediata, separadas em 
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molhos de mesmo tipo e bitola com as respectivas etiquetas de identificação, apoiadas 
sobre cavaletes de madeira convenientemente espaçados e, sempre que necessário 
protegidas das intempéries, e demais agentes nocivos, por meio de lonas 
impermeáveis, ou outros artifícios que garantam níveis mínimos de oxidação durante o 
tempo de armazenamento no canteiro. 

Caso ocorra a constatação visual da presença de altos níveis de oxidação em 
barras de aço estrutural depositadas na obra, seu uso só será permitido pela 
FISCALIZAÇÃO, a menos que a CONTRATADA submeta amostras das barras 
suspeitas a testes laboratoriais, que determinem pela sua utilização, e submeta todas 
essas barras a uma criteriosa limpeza superficial que lhes assegure a aderência. 

A execução das armaduras deverá ser feita rigorosamente de acordo com as 
determinações do respectivo projeto estrutural, no que diz respeito à posição, bitola, 
dobramento e recobrimento das barras, respeitados os limites de tolerância 
estabelecidos pelas normas da ABNT. 

Alterações de qualquer natureza nas armaduras projetadas, quando 
absolutamente inevitáveis, deverão contar com expressa autorização da 
FISCALIZAÇÃO, ouvindo o responsável técnico pelo cálculo estrutural. 

 

 

10. PISOS 

 

Serão utilizados os seguintes tipos de piso: 

• Revestimento Cerâmico antiderrapante 40 x 40 ou 30 x 30cm; 

• Rodapé em revestimento cerâmico com 7cm de altura; 

 

Para o preparo do piso deverá se executado: 

• Apiloamento manual com compactação sem controle; 

• Lastro de pedra britada de espessura de 5cm; 

• Lastro de concreto impermeabilizado; 

• Argamassa de regularização e proteção de espessura de 3cm; 

 

 

11. REVESTIMENTOS 

 

As paredes externas receberão pintura hidrorrepelente incolor para fachada à 
base de silano-siloxano oligomérico disperso em água. 
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As paredes internas receberão chapisco, emboço,reboco, massa  e 
revestimento em gesso, esta áreas serão determinadas pela fiscal da obra. 

As áreas frias receberão revestimento em azulejos até o teto. 

 

 

12. COBERTURA  

 

A cobertura das edificações será em estrutura de madeira pontaletada, com 
telhamento em cimento sintético CRFS – perfil ondulado 8mm, cumeeira universal 
cimento reforçado com fio sintético CRFS – ondulado. A execução das platibandas 
será com argamassa impermeabilizante (cim./areia/hidrófugo), e pintura com tinta 
betuminosa em massa. 

 

 

13. ESQUADRIAS  

 

As esquadrias serão dos seguintes tipos: 

 

13.1. Caixilhos 

• Caixilho de alumínio 1,20x0,60m (2 folhas maxim-air); 

• Caixilho de alumínio 2,40x1,30m (4 folhas maxim-air); 

• Caixilho de alumínio 0,80x0,60m (1 folha maxim-air); 

 

Todas as esquadrias serão em caixilho de alumínio, composta 

por vidro, e borracha de fixação, conforme encontrado em mercado a 

pronta entrega. 
Foram previstas, para todas as janelas, a colocação de peitoril pré-moldado de 

concreto armado aparente. 

 

13.2 Portas 

 

• Porta lisa com batente de madeira 124x210cm; 

• Porta lisa com batente de madeira 92x210cm; 

• Porta lisa com batente de madeira 82x210cm; 

• Porta lisa com batente de madeira 72x210cm; 
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• Porta lisa com batente metálico 62x160cm; 

• Porta e batente de alumínio 120x210cm; 

• Porta e batente de alumínio 82x210; 

 

Portas com: 

- Batente; 

     - 03 dobradiças por folha com eixo de latão de 3 1/2" x 2” 

cromadas; 

     - Fechadura de alavanca; 

     - Guarnição completa; 

 

As portas de madeira, especificadas no projeto serão tipo liso e 

receberão pintura esmalte, sobre base. Os batentes serão pintados 

com tinta esmalte na mesma cor da porta. 
 

 

14. PINTURA 

 

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência. 
Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, isentas de impurezas, limpas, 
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da 
poeira deverá ser completa, evitando-se “levantamento” de nuvens de pó durante os 
trabalhos até que as superfícies pintadas estejam inteiramente secas. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre 
duas demãos sucessivas: as tintas à base de acetato de polivinila (PVA) permitem um 
intervalo menor, de três horas. As pinturas entre demãos de massa corrida serão 
aplicadas com intervalo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Não deverão ser aceitos escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 
destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, concreto aparente, etc.). Os salpicos 
que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, 
empregando-se removedor adequado.  

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa 
com escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o pó, antes da aplicação 
de cada demão. 
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Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade 
quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).  

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. As tintas serão 
entregues na obra em sua embalagem original de fábrica intacta; as tonalidades 
poderão ser preparadas ou não na obra. As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas 
com solventes apropriados e de acordo com as instruções do respectivo fabricante. 

A juízo da SAP e para toda e qualquer pintura, será exigida amostra prévia em 
dimensões adequadas de no mínimo, 0,50 m x 1,00 m. 

As cores da pintura serão definidas posteriormente junto a 

FISCALIZAÇÃO. 
 

 

15. LOUÇAS E METAIS  

 

Nos sanitários serão empregados: 

 

•  Bacias sanitárias em louça com caixa acoplada; 

• Tampa de plástico para bacia sanitária; 

• Mictório de louça sifonado auto aspirante; 

• Lavatório com tampo em granito cinza andorinha e/ou ardósia 
de espessura de 3cm, sanitários masc. e fem.; 

• Cuba de louça de embutir para lavatórios; 

• Torneira cromada para lavagem de 3/4”; 

• Torneira para lavatório em latão fundido cromado DN=1/2”; 

 

As cores das louças serão definidas posteriormente junto a FISCALIZAÇÃO. 

Os metais serão em latão polido com acabamento cromado. 

 

16. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

 

Todas as instalações serão feitas em conformidade com o projeto executivo a 
ser consolidado, estando prevista a utilização de tubulações em PVC marrom para as 
alimentações de água fria. 
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GENERALIDADES 

Os serviços deverão ser executados por operários especializados com o 
emprego de ferramentas e equipamentos apropriados a cada tipo de trabalho. 

Todas as questões relativas a execução dos serviços serão resolvidas pela 
FISCALIZAÇÃO. Os casos omissos serão apresentados a CONTRANTE para decisão. 

 

Das instalações embutidas em alvenaria: 

 

As tubulações colocadas nas aberturas deverão ter sua superfície externa 
afastada de forma a permitir o enchimento e o acabamento final. 

As tubulações hidrosanitárias com diâmetro igual ou inferior a 25mm quando 
embutidas em alvenaria deverão ser fixadas pelo enchimento total com argamassa de 
cimento e areia. 

As tubulações hidrosanitárias com diâmetro superior ao referido limite além do 
enchimento com argamassa de cimento e areia, deverão receber reforço de fixação 
executado. 

As tubulações hidrosanitárias quando previstas em instalações aparentes 
deverão ser convenientemente fixadas com braçadeiras e tirantes ou outros 
dispositivos que garantam o seu perfeito funcionamento. 

As tubulações hidrosanitárias quando previstas em instalações embutidas em 
enchimento deverão ser convenientemente fixadas par garantir perfeita rigidez ao 
conjunto e o enchimento deverá ser executado em argamassa de cimento e areia para 
tubulações hidrosanitárias com diâmetro igual ou inferior 40mm e em alvenaria 
executa com tijolos em espelho (1/4 de tijolo) para diâmetros superiores a este limite. 

Quando compuserem trechos enterrados de instalações hidrosanitárias as 
tubulações deverão ser assentes com rigor técnico necessário (de acordo com a 
instalação, com o tipo de material e com as condições de suporte do solo) sobre fundo 
de vala simplesmente apiloado sobre lastro ou apoios espaçados ou integralmente 
envelopados com concreto. 

Sempre que possível as tubulações hidrosanitárias enterradas deverão ser 
posicionadas a uma distância conveniente dos elementos de fundação o suficiente 
para que seja evitada a ação de eventuais recalques sobre elas e a uma profundidade 
que garanta um recobrimento mínimo de 0,30m. 

Antes de o recebimento final realizar-se-ão os testes de estanqueidade. A 
execução das juntas das tubulações, conexões e válvulas deverá atender para cada 
caso específico as instruções dos respectivos fabricantes. As juntas rosqueadas serão 
executadas com fita vedante teflon. As juntas das tubulações de PVC serão soldadas 
com pasta química conforme instruções do fabricante. 
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17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 

GENERALIDADES 
 

A execução das instalações elétricas deverá ser feita por 

profissionais devidamente habilitados e exclusivamente com materiais de 

primeira qualidade, examinados e aprovados pela SAP, de modo que sejam 

garantidas as melhores condições possíveis de utilização, eficiência e 

durabilidade. 

Sempre que solicitado pela SAP, caberá à CONTRATADA providenciar a 
execução de ensaios para medição de resistência elétrica, isolamento, condutibilidade, 
etc., da própria instalação ou dos materiais, aparelhos e equipamentos nela utilizados. 

Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho 
das instalações elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas 
eventuais alterações de projeto que venham a ser exigidas pela SAP ou pela 
concessionária, mesmo que as ditas alterações se originem de erros e/ou vícios 
construtivos. 

Na execução das instalações elétricas, toda e qualquer 

alteração do projeto executivo, quando efetivamente necessária, 

deverá contar com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, cabendo 

à CONTRATADA providenciar a anotação, em projeto, de todas as 

alterações efetuadas no decorrer da obra. 
 

 

PÁRA-RAIOS 

A proteção contra descargas atmosféricas foi proposta por um 

sistema composto por uma malha captora, constituída por cabos de 

cobre nu, na cobertura da edificação, com terminais aéreos, descidas 

externas, para escoamento das correntes elétricas provenientes das 

descargas atmosféricas e um sistema de aterramento dotado de 

hastes de cobre interligadas por cabos de cobre nu, conforme indicado 

em projeto. Nas descidas externas serão instalados tubos de PVC de 2 
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“, a uma altura mínima de 2,50 metros do piso para proteção mecânica 

dos cabos”. 

As malhas de aterramento deverão possuir uma resistividade 

máxima de 10 OHMS em qualquer época do ano. 

O aterramento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas será 

integrado com o aterramento geral da edificação. 
 

 

NORMAS DE REFERÊNCIAS 

O projeto, especificações, testes de equipamentos e materiais das instalações 
elétricas, deverão estar de acordo com as normas técnicas, recomendações e 
prescrições a seguir relacionadas. 

 

SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA 

Sistema Elétrico Normal 

Sistema de Distribuição 

Quadros de Distribuição de luz e Força 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho 
das instalações por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas 
eventuais alterações de projeto que venham a ser exigidas pela SAP, mesmo que, 
ditas alterações se originem de erros e/ou vícios construtivos. 

Na execução das instalações, toda e qualquer alteração do projeto executivo, 
quando efetivamente necessária, deverá contar com expressa autorização da 
FISCALIZAÇÃO, cabendo à CONTRATADA providenciar a anotação, em projeto, de 
todas as alterações efetuadas no decorrer da obra. 

As instalações somente serão aceitas pela SAP quando forem entregues em 
perfeitas condições de funcionamento e uso. 

 A CONTRATADA deverá garantir que a mão de obra empregada será de 
primeira qualidade conduzindo a um ótimo acabamento e aparência sendo as 
tolerâncias, ajustes e métodos de fabricação compatíveis com as técnicas de boa 
engenharia. 

 Em caso de qualquer detalhe não mencionado nesta Especificação o serviço 
deverá sempre obedecer às técnicas de boa engenharia bem como ser apresentado 
previamente para aprovação e autorização de execução. 
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B) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

E 

REMUNERAÇÃO A PREÇOS UNITÁRIOS 
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OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ADMINSITRAÇÃO PENITANICÁIRA

LOCAL:  AV. GENERAL ATALIBA LEONEL, 556 – SANTANA– S.P.

METODOLOGIA DE CONSULTA

A cada serviço corresponde um critério de medição e remuneração, acessado por meio da codificação atribuída ao serviço.

2) No segundo são abordados todos os elementos remunerados como: equipamentos, mão-de-obra, materiais principais e acessórios, bem 
como se o serviço refere-se a fornecimento, e/ou instalação, e/ou execução;

Os critérios de Medição e Remuneração são expressos por intermédio de dois itens básicos:

1) No primeiro são especificadas a unidade e as formas de medição do serviço;

Perdas normais decorrentes da aplicação dos materiais ou execução dos serviços,  materiais e ferramentas básicas, encargos sociais, 
despesas indiretas, bonificação ensaios previstos em normas da ABNT, e as despesas agregadas previstas em caderno de encargos já estão 
inclusos na apropriação do custo dos mesmos.
Nos serviços onde o item 02, referentes aos critérios de remuneração explicitar um ou mais tipos de protótipo comercial, este poderá ser 
substituído por similar no mercado, mediante a aprovação prévia, após analise técnica e comercial, pela gerenciadora e/ou contratante.
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ABREV. UNIDADE DESCRIÇÃO

tx TAXA
TAXAMENTO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS QUE AGREGAM VALORES ADICIONAIS DE NATUREZA 
OPERACIONAL, SENDO REMUNERADOS EM SUA TOTALIDADE.

un UNIDADE
UNITÁRIA, UTILIZADA PARA A MEDIÇÃO DE SERVIÇOS REMUNERADOS EM QUANTIDADES INTEIRAS.

m METRO
COMPRIMENTO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR EXTENSÃO.

m²
METRO 
QUADRADO

SUPERFÍCIE, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR ÁREA.

m³ METRO CÚBICO
VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR VOLUMES 
MÉDIOS.

dm³ 
DECÍMETRO 
CÚBICO 

VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR VOLUMES 
PEQUENOS.

cm³ 
CENTÍMETRO 
CÚBICO

VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR VOLUMES 
MUITO PEQUENOS.

l LITRO
VOLUMÉTRICA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS COM QUANTIDADES DE VOLUME 
DE MATERIAL EMPREGADO NA EXECUÇÃO.

un x mês 
UNIDADE VEZES 
MÊS

PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM 
QUANTIDADES INTEIRAS DE UNIDADES E MESES.

cj x mês 
CONJUNTO VEZES 
MÊS

PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM 
QUANTIDADES INTEIRAS DE CONJUNTOS E MESES.

m x mês
METRO VEZES 
MÊS

PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM 
QUANTIDADES QUEBRADAS DE METROS POR MESES INTEIROS.

m² x mês
METRO 
QUADRADO VEZES 
MÊS

PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM 
QUANTIDADES QUEBRADAS DE METROS QUADRADOS POR MESES INTEIROS.

m³ x mês
METRO CÚBICO 
VEZES MÊS

PERÍODO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EQUIPAMENTO OU FERRAMENTAL ALOCADO, EM 
QUANTIDADES QUEBRADAS DE METROS CÚBICOS POR MESES INTEIROS.

m³ x km
METRO CÚBICO 
VEZES 
QUILÔMETRO

TRASLADO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENVOLVAM TRANSPORTE DE 
MATERIAIS MENSURADOS POR VOLUME, ATRAVÉS DE DISTÂNCIAS MENSURADAS EM QUILÔMETROS.

km QUILÔMETRO
PERCURSO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE 
GRANDES DISTÂNCIAS.

kg QUILO
PESO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS COM QUANTIDADES EM PESO DE 
MATERIAL EMPREGADO NA EXECUÇÃO.

cj CONJUNTO
UNITÁRIA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS COMPOSTOS POR PARTES DISTINTAS.

par PAR
UNITÁRIA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OBRIGATORIAMENTE 
COM DUAS UNIDADES.

corpo CORPO
UNITÁRIA, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ENSAIOS 
TECNOLÓGICOS.

h HORA
TEMPO, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS AFERIDOS POR DURAÇÃO DE 
EXECUÇÃO.

H.P. x h
HORSE POWER 
VEZES HORAS

CAPACIDADE, UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR MEIO DE 
EQUIPAMENTO COM DETERMINADA POTÊNCIA NUM PERÍODO DE TEMPO, AFERIDO EM HORAS.

viagem VIAGEM
UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENVOLVAM TRASLADOS DE MATERIAL 
MENSURADOS POR VOLUME FIXO, ONDE AS DISTÂNCIAS NÃO VALORAM O SERVIÇO.

H x h
HOMENS VEZES 
HORAS

UTILIZADA PARA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA 
ESPECÍFICA MENSURADOS PELO NÚMERO DE PROFISSIONAIS.

UNIDADES PADRÃO

Tais unidades são apresentadas a seguir, assim como a forma de utilização:

A atribuição das unidades ocorre por meio de critério estabelecido tanto pelo mercado da construção civil como pela maneira de fornecimento, 
instalação ou execução dos serviços.
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011701 1.1 Projeto formato A1 

020802 2.1 Placa de identificação para obra 

020515 2.2 Andaime Torre Metálica de 1,5 x 1,5 m

020506 2.3 Montagem e desmontagem de andaime torre me tálica com altura até 10 m 

020503 2.4 Andaime tubular fachadeiro, para obras de reforma

SERVIÇOS TÉCNICOS À  EXECUTAR

1) Será medido pela altura do andaime montado e desmontado, sendo medido 100% na desmontagem (m).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a montagem, desmontagem, empilhamento das peças e traslado interno 
na obra, para andaimes em torres com até 10 m de altura, inclusive o madeiramento do tablado.

1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e / ou Gerenciadora (un).
2) O item remunera o fornecimento de projeto, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de 
acordo com o padrão da Contratante e Gerenciadora. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A 1; relatórios; 
especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantitativos e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação 
abaixo:
A) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versão 2000 e apresentados da seguinte forma:
a) Apresentações parciais na forma de projeto básico, em papel sulfite, para ajustes liberação pela Contratante e / ou Gerenciadora, para a 
execução do projeto executivo;
b) A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e Gerenciadora, deverá ser constituída por: um original plotado em 
vegetal; duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg" respectiva versão com extensão "plt", em 
"compact disc" ( CD Rom ).
B) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantitativos memórias de cálculo pertinentes deverão ser desenvolvidos por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:
a) Duas cópias completas no formato A 4, em papel sulfite, encadernadas;
b) Os arquivos eletrônicos com extensão "doc" ou "xls", em "compact disc" ( CD Rom ).

1) Será medido por área de placa executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de 
São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16, ou nº18, com tratamento 
anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; marcas, 
logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São 
Paulo e da empresa Gerenciadora; remunera também o fornecimento de pontaletes em Pinho-do-Paraná ("Araucária angustifolia"), ou 
uarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), de 3" x 3"; cimento; areia; inclusive 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação da placa. Não remunera as placas dos fornecedores. Os produtos florestais e 
/ ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 
49.674/ 2005.

1)  Será medido pela altura de andaime em torre alocado, multiplicado pelo período em meses de locação (m x mês). 
2)  O item remunera o fornecimento de locação de todo o material necessário para a montagem de andaime em torre tubular; remunera 
também o fornecimento do passadiço. Utilizado somente para postes e pontos localizados; não substitui o andaime fachadeiro. 

1) Será medido pela área, na projeção vertical da fachada, do andaime tubular fachadeiro alocado, multiplicada pelo período em meses de 
locação (m² x mês).
2) O item remunera o fornecimento de locação de andaime tubular fachadeiro montado com 1,0 m de largura a partir da face externa da 
fachada, constituído por: quadros de base com travamentos e ajustes em diagonal, nivelados por meio de calços de madeira na primeira linha; 
guardacorpos; plataformas; quadros com escadas; materiais acessórios como cabo de aço, tubos e braçadeiras necessários para a 
montagem; remunera também o fornecimento do passadiço. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos 
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.
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020509 2.5 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeir o com altura até 10 m

040806 3.1 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em  madeira, chumbados

040802 3.2 Retirada de folha de esquadria em madeira 

041102 3.3 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios 

041110 3.4 Retirada de registro ou válvula aparentes 

041103 3.5 Retirada de bancada incluindo pertences 

041402 3.6 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou  retirada de baguete

044002 3.7 Retirada de soleira ou peitoril em geral 

1) Será medido pela área de vidro ou espelho retirado (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de vidro ou espelho de qualquer natureza, inclusive a raspagem 
da massa ou retirada de baguetes; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável.

1) Será medido por comprimento real de soleira, ou peitoril retirado, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes 
da retirada (m).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e o ferramental apropriado para a execução dos serviços: desmonte manual de 
soleira ou peitoril, inclusive a base de assentamento; a seleção e separação do material, a limpeza e a acomodação manual das peças em 
lotes, para o reaproveitamento, ou remoção. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na 
legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 
15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.

1) Será medido pela área, na projeção vertical da fachada, do andaime montado e desmontado, sendo medido 100% na desmontagem (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a montagem, desmontagem, empilhamento das peças e traslado interno 
na obra, para andaime tubular fachadeiro com até 10 m de altura, inclusive o madeiramento do tablado.

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.

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.

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.

1) Será medido por unidade retirada (un)
2) O item remunera mão-de-obra para a retirada de registros ou válvulas aparentes, independente de seu tipo ou bitola; remunera também a 
limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável.

1) Será medido por área, na projeção horizontal, de bancada retirada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de bancadas em geral, inclusive pertences e a 
guarda das peças aproveitáveis.
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041702 3.8 Remoção de aparelho de iluminação ou proje tor fixo em teto, piso ou parede

042116 3.9 Remoção de quadro de distribuição, chamada  ou caixa de passagem 

042211 3.10 Remoção de tubulação elétrica aparente di âmetro externo até 50 mm 

030102 3.11 Demolição manual de concreto simples 

030104 3.12 Demolição manual de concreto armado 

030204 3.13 Demolição manual de alvenaria de elevação  ou elemento vazado, incluindo revestimento

1) Será medido por unidade retirada (un).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de aparelho de iluminação ou projetor, fixo em teto, 
piso ou parede; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

1) Será medido por área de quadro ou caixa retirada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de quadro de distribuição, chamada ou caixa de 
passagem, inclusive os componentes internos; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

1) Será medido por comprimento de tubulação elétrica retirada (m).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de tubulação elétrica aparente, com diâmetro externo 
até 50 mm; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável.

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: desmonte, demolição, 
fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em
lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho 
de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução 
dos
serviços.

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: desmonte, demolição, 
fragmentação de elementos em concreto simples manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos 
serviços
deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.

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: desmonte, demolição, 
fragmentação de elementos em concreto armado manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos 
serviços
deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.
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030106 3.14 Demolição manual de lajes pré-moldadas, i ncluindo revestimento 

050703 3.15
Remoção de entulho com caçamba metálica, independen te da distância do local de despejo, inclusive carg a e 
descarga

040106 3.16 Retirada de divisória em placa de concret o, granito, granilite ou mármore

020308 4.1 Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada 

1) Será medido pela área, na projeção vertical, de divisórias desmontadas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra para a desmontagem de divisórias internas moduladas em placas de concreto, granito ou 
mármore, remunera também a guarda das peças reaproveitáveis.

1) Será medido por área real de laje pré-moldada, 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: desmonte, demolição, 
fragmentação de laje pré-moldada, inclusive o revestimento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução
dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos
serviços.

1) Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³).
2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual 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 ), 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, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( 
CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços;
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, observadas a legislação e as normas vigentes;
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
G) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas.

1) Será medido pela área de vão com fechamento executado, montagem e desmontagem, sendo medido 100% na desmontagem (m²).
2) O item remunera o fornecimento de chapa de madeira, sarrafo de Pinho-do-Paraná ( "Araucária angustifolia" ), ou Quarubarana ( "Erisma 
uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ), prego e a mão-de-obra necessária para a execução de 
fechamento provisório para vãos em geral, remunera também a desmontagem do fechamento e remoção do material utilizado. Os produtos 
florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais
49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.
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060202 5.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª catego ria em vala ou cava até 1,50 m 

061104 5.2 Reaterro manual apiloado sem controle de c ompactação 

090103 5.3 Fôrma em madeira comum para estrutura 

100104 5.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fy k = 500 MPa 

100202 5.5 Armadura em tela soldada de aço 

110129 5.6 Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bo mbeamento 

111608 5.7 Lançamento e adensamento de concreto ou ma ssa por bombeamento (serviço auxiliar)

1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada 
peça, de 20 cm (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 

1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material 
existente ou importado, sem controle de compactação.

1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução e instalação de fôrmas, para estrutura, em tábua 
de Pinho-do-Paraná ( "Araucária angustifolia" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( 
"Qualea spp" ), de 1" x 12" e pontaletes de Pinho-do-Paraná ( "Araucária angustifolia" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida 
também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ), de 3" x 3"; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura, gravatas, sarrafos de 
enrijecimento, desforma e descimbramento. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos 
de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de 
qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas 
decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

1) Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60, ou CA-50, transporte e colocação de telas de qualquer bitola; estão 
incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de 
traspasse para emendas.

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser 
computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, plasticidade ( 
"slump" ) de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser 
computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o bombeamento, lançamento e adensamento de 
concreto ou massa.
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080302 5.8 Descimbramento em madeira 

080205 5.9 Cimbramento tubular metálico 

080206 5.10 Montagem e desmontagem de cimbramento tub ular metálico 

130102 5.11 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada /lajota, beta 12 cm 

130208 5.12 Laje pré-fabricada mista vigota protendid a/lajota, beta 20 cm 

1) Será medido pelo volume, considerando-se como altura a distância entre as peças a serem escoradas e a cota de apoio, de cimbramento 
tubular metálico alocado multiplicado pelo período em meses de locação (m³ x mês). Nas peças de concreto em que as fôrmas remunerem 
cimbramento, este deverá ser descontado, considerando-se como altura a distância entre as peças a serem escoradas e a cota de apoio 
menos 3,00 m. 
2) O item remunera o fornecimento de locação de todo o material necessário para a execução de cimbramento tubular metálico, para obras de 
edificação em geral.

1) Será medido pelo volume, considerando-se como altura a distância entre as peças escoradas e a cota de apoio (m³). Nas peças de concreto 
em que as fôrmas remunerem o descimbramento, este deverá ser descontado; considerando-se como altura a distância entre as peças a 
serem escoradas e a cota de apoio menos 3,00 m.
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução de descimbramento de madeira; remunera também a seleção 
e guarda das peças reaproveitáveis.

1) Será medido pelo volume, considerando-se como altura a distância entre as peças a serem escoradas e a cota de apoio, do cimbramento 
montado e desmontado, sendo medido 100% na desmontagem (m³). Nas peças de concreto em que as fôrmas remunerem cimbramento, este 
deverá ser descontado, considerando-se como altura a distância entre as peças a serem escoradas e a cota de apoio menos 3,00 m.
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mão-de-obra necessária para a montagem, desmontagem, empilhamento das peças 
e translado interno na obra, para a execução de cimbramento tubular metálico.

1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada ( VT ); lajota cerâmica; concreto com fck maior ou igual a 20MPa, para o 
capeamento; aço para armadura de distribuição; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: a estocagem 
das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das 
lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento, resultando laje mista com 
beta 12 cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 
m de altura e a retirada do mesmo. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra para a execução da armadura transversal e da 
armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados no 
escoramento deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada de concreto protendido ( VP ); lajota cerâmica; concreto com fck maior ou igual a 
20MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos 
serviços: a estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o 
içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do 
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110406 5.13 Concreto não estrutural executado no loca l mínimo 300 kg cim/m³ 

111804 5.14 Lastro de pedra britada 

110504 5.15 Argamassa graute

111606 5.16 Lançamento e adensamento de concreto ou m assa em estrutura (serviço auxiliar)

111602 5.17 Lançamento, espalhamento e adensamento de  concreto ou massa em lastro e/ou enchimento (servi ço auxiliar)

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser 
computado uma só vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento 
de concreto ou massa em estrutura.

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento 
de concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do 
concreto não estrutural, com teor mínimo de 300 kg de cimento por m³ de concreto.

1) Será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto ou memorial descritivo, e, não havendo especificação, adotar 
espessura de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite indicado na norma.
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e 
execução do lastro.

1) Será medido por volume de argamassa (m³):
a) Para a execução de enchimentos ou elementos em argamassa graute deverá ser considerado o volume real utilizado;
b) Na execução de alvenaria autoportante deverá ser considerado o volume utilizado para o enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que 
contenham armação, com função de cinta ou pilar, conforme tabela abaixo:
CINTAS                                   BLOCO DE CONCRETO                       BLOCO CERÂMICO
SEÇÃO 09 x 19 cm                       0,006110 m³ / m                                0,00850 m³ / m
SEÇÃO 14 x 19 cm                       0,011666 m³ / m                                0,00850 m³ / m
SEÇÃO 19 x 19 cm                       0,017064 m³ / m                                0,01275 m³ / m
SEÇÃO 19 x 39 cm                       0,035055 m³ / m                                0,02550 m³ / m
SEÇÃO 14 x 39 cm                                                                               0,01700 m³ / m
PILARES                                 BLOCO DE CONCRETO                       BLOCO CERÂMICO
ESPESSURA 14 cm                      0,011859 m³ / furo / m                        0,00693 m³ / furo / m
ESPESSURA 19 cm                      0,019790 m³ / furo / m                        0,01050 m³ / furo / m
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mão-de-obra necessária para o preparo da argamassa graute.
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150303 5.18 Fornecimento e montagem de estrutura em a ço ASTM-A36, sem pintura

141008 6.1 Alvenaria de elevação em bloco de concreto  de vedação, uso aparente, de 14 cm - 2,5 MPa

141002 6.2 Alvenaria de elevação em bloco de concreto  de vedação, uso revestido, de 9 cm - 2,5 MPa

141003 6.3 Alvenaria de elevação em bloco de concreto  de vedação, uso revestido, de 14 cm  - 2,5 MPa

142803 6.4 Elemento vazado em concreto, tipo quadricu lado - 39 x 39 x 10 cm 

1) Será medido, por peso de aço nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica, em porcentagens, conforme tabela de 
pagamento do item 3 (kg).
2) O item remunera o fornecimento de estrutura metálica em aço ASTM-A36, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, 
chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em 
fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de 
jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10 , padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.
3) Tabela de pagamento:
PORCENTAGEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
60% do peso total da estrutura
                  - No fornecimento, posto obra, da estrutura metálica, inclusive com beneficiamento.
40% do peso total da estrutura
                  - Na conclusão da montagem e instalação completa da estrutura, inclusive o preparo das peças por meio de jato abrasivo.

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de alvenaria de vedação aparente, 
confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com superfície isenta de trincas, lascas, ou pequenas imperfeições nas faces que ficarão 
expostas, resistência mínima à compressão de 2,5 MPa, nas dimensões padronizadas de 140 x 190 x 390 mm, de acordo com a NBR 7173, 
assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia.

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de alvenaria de vedação revestida, 
confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com superfície áspera para garantir a aderência do revestimento, resistência mínima à 
compressão média de 2,5 MPa, nas dimensões padronizadas de 90 x 190 x 390 mm, de acordo com a NBR 7173, assentada com argamassa 
de cimento, cal hidratada e areia. 

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de alvenaria de vedação revestida, 
confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com superfície áspera para garantir a aderência do revestimento, resistência mínima à 
compressão média de 2,5 MPa, nas dimensões padronizadas de 140 x 190 x 390 mm, de acordo com a NBR 7173, assentada com argamassa 
de cimento, cal hidratada e areia.

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento do elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm, referência Neo Rex nº 23A, 
fabricação da Neo Rex, ou Facital AD 15, fabricação da Facital, ou similar; cimento e areia para a argamassa de assentamento e mão-de-obra 
para execução dos serviços de: preparo da argamassa, assentamento dos elementos vazados e o rejunte externo dos mesmos.
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142811 6.5 Elemento vazado em concreto, tipo venezian a - 39 x 39 x 10 cm

143002 6.6 Divisória em placas de granilite com espes sura de 3 cm 

143011 6.7 Divisória cega tipo naval acabamento em la minado fenólico melamínico, com 3,5 cm 

144004 6.8 Recolocação de divisórias em chapas com mo ntantes metálicos 

250202 7.1 Porta de entrada de abrir em alumínio, sob  medida 

250106 7.2 Caixilho em alumínio maximar, sob medida 

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento do elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm, referência Neo Rex EV59 A, 
fabricação da Neo Rex, ou similar; cimento e areia para a argamassa de assentamento e mão-de-obra para execução dos serviços de: preparo 
da argamassa, assentamento dos elementos vazados e o rejunte externo dos mesmos.

1) Será medido por área de placa instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placas revestidas ou maciças em granilite, com acabamento
polido e encerado ou preparado para receber pintura, espessura de 3,0 cm, nas dimensões
indicadas em projeto; materiais acessórios: granilha; cimento branco, cola a base de resina
epóxi, peças e arremates metálicos e a mão-de-obra necessária para a instalação completa das
divisórias, inclusive o rejunte das mesmas; não remunera ferragem de vão de porta.

1) Será medido pela área de divisórias montadas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra e materiais acessórios necessários para a montagem e fixação das chapas com 
acabamento alquídico ou laminado. O item não remunera o fornecimento de painéis, montantes ou ferragens de vão de porta.

1) Será medido pela área da porta instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da porta e batentes, sob medida, em alumínio anodizado; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a 
mão-de-obra necessária para a instalação completa do caixilho.

1) Será medido por área de divisória instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de divisória interna modulada de painéis cegos tipo naval, inclusive portas na espessura de 35 
mm, prensados com miolo tipo MSO "honey comb" capaz de absorver os impactos e distribuí-los em vários pontos que formam as colméias e 
revestidos em chapa dura de fibras de eucalipto prensadas com acabamento em pintura a base de água protegida por resina alquídica-
melamínica tipo Eucaplac UV, ou similar; estrutura em perfil naval tipo H de aço zincado com pintura epóxi-poliéster, ou alumínio anodizado; 
rodapé duplo com ou sem macaquinhos, referência Divilux 35/MSO/Eucaplac UV, ou similar; não remunera ferragem de vão de porta.

1) Será medido por área de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho maximar completo, sob medida, em perfis de alumínio anodizado; cimento; areia; acessórios e a 
mão-de-obra necessária para a instalação completa do caixilho.
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250102 7.3 Caixilho em alumínio fixo, sob medida 

242002 7.4 Recolocação de esquadrias metálicas 

262002 7.5 Recolocação de vidro inclusive emassamento  ou recolocação de baguetes 

240310 7.6 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado 

1) Será medido por área de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho fixo completo, sob medida, em perfis de alumínio anodizado; cimento; areia; acessórios e a mão-
de-obra necessária para a instalação completa do caixilho.

1) Será medido pela área da esquadria colocada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária, inclusive materiais acessórios, para a colocação da esquadria metálica; não 
remunera arremates de acabamento.

1) Será medido pela área de vidro recolocado (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra e acessórios necessários para a recolocação de vidros em geral, com massa ou baguetes.

1) Será medido pela área do alçapão instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de alçapão constituído por: tampa em chapa de aço nº 14 ( MSG ), galvanizado, com dobradura tipo 
diamante; requadro em cantoneira de aço galvanizado de 1" x 1" x 1/8"; suporte externo em cantoneira de aço galvanizado de 1" x 1" x 1/4"; 
dobradiças em perfis chatos de 1" x 1/4", com rebite de aço, diâmetro de 6 mm ( 1/4" ), gancho porta cadeado em aço galvanizado com 
diâmetro de 9 mm ( 3/8" ); cadeado em latão maciço com ganchos em aço temperado de 35 mm, materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a instalação completa da tampa. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: 
aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o portão, conforme 
recomendações do fabricante, referência Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou similar; aplicação de fundo sintético branco 
antioxidante, para superfície de aço galvanizado, aplicado em uma demão, e esmalte sintético na cor alumínio, aplicado com duas demãos. 
Não remunera arremates de acabamento.
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331102 7.7 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo 

230902 7.8 Porta Lisa com Batente madeira - 62 X 210 cm

230903 7.9 Porta Lisa com Batente madeira  – 72 X 210  cm

230904 7.10 Porta Lisa com Batente madeira  – 82 X 21 0 cm

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):
A) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto,no plano vertical ou horizontal, considerada 
uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial;
B) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, 
pela área da peça multiplicada por
2,5 ( dois e meio );
C) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça multiplicada por 5 ( cinco );
D) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação:
DIÂMETRO    COEFICIENTE    DIÂMETRO      COEFICIENTE
Até 2"                        2,54         de 8" a 9"               1,69
De 2"a 3"                   2,42         de 9"a 10"              1,57
De 3"a 4"                   2,29         de 10"a 11"            1,45
De 4"a 5"                   2,17         de 11"a 12"            1,33
De 5"a 6"                   2,05         de 12"a 13"            1,21
De 6"a 7"                   1,93         de 13"a 14"            1,10
De 7"a 8"                   1,81          acima de 14"         1,00
E) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;
F) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação correspondente, acrescida.
2) O item remunera o fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta esmalte à base de resinas alquídicas, acabamento acetinado ou brilhante, referência Tinta Esmalte da Sherwin Williams, ou Coralit Esmalte Sintético da Coral, ou Suvinil Esmalte Sint

1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada, batente e
guarnições em madeira para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, acessórios e
a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas
duas faces.

1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada, batente e guarnições em madeira para acabamento em verniz, 
cera ou pintura; cimento, areia, acessórios ea mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas 
duas faces.

1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada, batente e guarnições em madeira para acabamento em verniz, 
cera ou pintura; cimento, areia, acessórios ea mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas 
duas faces.
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230905 7.11 Porta Lisa com Batente madeira  – 92 X 21 0 cm

230906 7.12 Porta Lisa com Batente madeira  – 124 X 2 10 cm

230952 7.13 Porta Lisa com Batente metálico – 62 X 16 0 cm

280107 7.14 Ferragem completa para porta de box de WC  tipo livre/ocupado 

280104 7.15 Ferragem completa com maçaneta tipo alava nca para porta interna com 1 folha

280105 7.16 Ferragem completa com maçaneta tipo alava nca para porta interna com 2 folhas

1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada para acabamento em verniz, cera, ou pintura; 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.

1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada, batente e guarnições em madeira para acabamento em verniz, 
cera ou pintura; cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas 
duas faces.

1) Será medido por unidade de porta instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira folheada, batente e guarnições em madeira para acabamento em verniz, 
cera ou pintura; cimento, areia, acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas 
duas faces.

1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de 2 folhas composto por: 6 ( seis ) dobradiças de 3 
1/2" x 3", em latão cromado; fecho de embutir de alavanca, com 20 cm, em latão cromado, referência 1011 / 20 FC fabricação Arouca; conjunto 
de fechadura de embutir cromada com miolo tipo gorges, um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, 
referência 721.01 / 40 CR fabricação Pado, ou 402526/40 fabricação Arouca, ou similar; remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e instalação completa da ferragem.

1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de 1 folha composto por: 3 ( três ) dobradiças de 3 
1/2" x 3", em latão cromado; conjunto de fechadura de embutir cromada com miolo tipo gorges, um par de maçanetas retangulares tipo 
alavanca e um par de espelhos retangulares, referência 721.01 / 40 CR fabricação Pado, ou 402526/40 fabricação Arouca, ou similar; 
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e instalação completa da ferragem.

1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:
A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção 
vertical;
B) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com 
os acréscimos:
  5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;
  8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;
  12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.
2) O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para colocação das telhas em fibrocimento ou CRFS, 
perfil ondulado.
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262002 7.17 Recolocação de vidro inclusive emassament o ou recolocação de baguetes 

282022 7.18 Dobradiça inferior para porta de vidro te mperado

282023 7.19 Dobradiça superior para porta de vidro te mperado

282036 7.20 Suporte duplo para vidro temperado fixado  em alvenaria

282037 7.21 Suporte quádruplo para vidro temperado

282065 7.22 Puxador duplo em aço inoxidável, para por ta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm

260104 8.1 Vidro liso transparente de 4 mm 

260123 8.2 Vidro fantasia de 3/4 mm 

1) Será medido por unidade de puxador duplo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de puxador duplo em aço inoxidável escovado, referência Dorma Manet 350 mm, fabricação Dorma, 
inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação.

1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 
colocação do vidro.

1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vidro fantasia incolor de 3/4 mm, em vários desenhos ( ártico, martelado, astral, colméia, mini-boreal, 
etc... ); remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do vidro.

1) Será medido por unidade de dobradiça instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da dobradiça inferior para porta de vidro temperado, referência SM 1010, Linha Dorma Glas, fabricação 
Dorma, ou similar; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da dobradiça.

1) Será medido por unidade de dobradiça instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da dobradiça superior para porta de vidro temperado, referência SM 1020, Linha Dorma Glas, fabricação 
Dorma, ou similar; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da dobradiça.

1) Será medido por unidade de suporte instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de suporte duplo para fixação de vidro temperado em alvenaria, referência SM 1092, Linha Dorma Glas, 
fabricação Dorma, ou similar; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do 
suporte.

1) Será medido por unidade de suporte instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de suporte quádruplo para vidro temperado, referência SM 1044, Linha Dorma Glas, fabricação Dorma, ou 
similar; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do suporte.

1) Será medido pela área de vidro recolocado (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra e acessórios necessários para a recolocação de vidros em geral, com massa ou baguetes.
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232014 8.3 Acréscimo de visor completo em porta de ma deira 

260202 8.5 Vidro temperado incolor 6 mm 

150122 9.1 Estrutura pontaletada para telhas ondulada s 

164014 9.2 Recolocação de telha em fibrocimento ou CR FS, perfil ondulado

160302 9.3 Telhamento em cimento reforçado com fio si ntético CRFS - perfil ondulado de 8 mm

1) Será medido por unidade de visor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de vidro branco transparente de 3 mm, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a abertura 
em porta de madeira e instalação completa de visor.

1) Será medido pela área de vidro instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 6 mm, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do 
vidro.

1) Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).
2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Cupiúba ( "Goupia glabra" ), conhecida também como Peroba-do-
Norte, ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ), ou Maçaranduba ( "Manilkara 
spp" ), conhecida também como Paraju, ou outra madeira classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a 
NBR 7190 / 97 e a Legislação Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, 
sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem 
específica para estrutura abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento 
galvanizado a fogo; materiais acessórios, conforme determinações do projeto; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a confecção e 
montagem de estrutura completa pontaletada, para cobertura de telhas onduladas em cimento reforçado com fio sintético, plástico, ou alumínio, 
constituída por: peças em madeira dispostas verticalmente, constituindo pilares apoiados sobre laje, contraventados com mãos-francesas e / ou diagonais e trama com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto e determinações da NBR 7190 / 97. Os

1)  Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 
A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção 
vertical; 
B) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com 
os acréscimos: 
  5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; 
  8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; 
  12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. 
2)  O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para colocação das telhas em fibrocimento ou CRFS, 
perfil ondulado. 

1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:
A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção 
vertical;
B) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com 
os acréscimos:
a) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;
b) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;
c) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.
C) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura.
2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético ( CRFS ), em perfil ondulado com 8 mm de 
espessura, em qualquer comprimento, fabricação da Brasilit, ou similar; materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, 
metálica, ou de madeira e a mão-de-obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.
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160330 9.4 Cumeeira normal em cimento reforçado com f io sintético CRFS - perfil ondulado

163306 9.5 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº  24 - corte 1,00 m 

163302 9.6 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº  24 - corte 0,33 m 

321601 9.7 Impermeabilização em pintura de asfalto ox idado com solventes orgânicos, sobre massa

322006 10.1 Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexago nal de 1/2, para armadura de argamassa

1) Será medido por comprimento instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais 
acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.

1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com solventes orgânicos, compreendendo:
A) Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as características técnicas:
a) Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829;
b) Secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558;
c) Protótipos comerciais: Denvermanta Primer, ou Impermanta Primer, fabricação Dever Global; ou Viabit, fabricação Viapol; ou LW 55, 
fabricação Lwart, ou Neutrol, fabricação Otto Baumgart, ou Protex, fabricação Wolf. Hacker, ou Igol A, fabricação Sika, ou outro desde que 
atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às características técnicas acima descritas;
B) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
a) Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, 
ou partículas soltas, e secagem completa da mesma;
b) Sobre a superfície totalmente seca aplicar a solução asfáltica em várias demãos conforme recomendações dos fabricantes, para a 
impermeabilização de subsolos, baldrames, fundações, superfícies de concreto ou argamassa.

1) Será medido por comprimento de cumeeira executada (m).
2) O item remunera o fornecimento das peças de cumeeira nos modelos: normal, e normal
terminal, com ângulos variáveis de 10º ( graus ) até 30º ( graus ), em cimento reforçado com fio
sintético ( CRFS ), para perfil ondulado, fabricação da Brasilit, ou similar; materiais acessórios
para a fixação das peças em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão-de-obra
necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa da cumeeira.

1) Será medido por comprimento instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 100 cm; inclusive materiais 
acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.

1) Será medido por área de superfície com aplicação de tela (m²).
2) O item remunera o fornecimento de tela para armadura de argamassa, compreendendo:
A) Tela galvanizada para armadura de argamassa, com as características:
a) Em aço galvanizado;
b) Malha hexagonal de 15 x 15 mm ( 1/2" ), com fio 24 BWG;
c) Protótipos comerciais: Tela Galvanizada, fabricação Tela Catumbi; ou Tela Galvanizada, fabricação Perame, ou outro desde que atenda às 
características técnicas acima descritas;
B) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
a) Aplicação da tela com a função de estruturante de argamassa de recobrimento de mantas em geral, por meio de colagem vertical com a 
própria manta utilizada no sistema de impermeabilização ou por meio de pinos em aço inoxidável.
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170202 10.2 Chapisco 

170212 10.3 Emboço comum 

170222 10.4 Reboco 

170402 10.5 Revestimento em gesso liso desempenado so bre emboço 

181102 10.6
Revestimento em placa cerâmica esmaltada para pared es internas, azulejo de 15 x 15 cm, assentado com 
argamassa colante industrializada

181120 10.7 Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm com ci mento branco, juntas até 3 mm

1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima 
de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.

1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima 
de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária para a execução do emboço comum 
sarrafeado.

1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 
2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco.

1) Será medido pela área revestida com gesso, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 
2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de gesso em pó, ensacado, para revestimento e a mão-de-obra necessária para a execução do 
revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço.

1) Será medido pela área de revestimento com azulejo, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas 
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, azulejo liso, de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme 
anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos, com as características:
A) Dimensões: 15 x 15 cm, referência:
�� Linha Basics, tipo azulejo, marca Portinari, fabricação Cecrisa;
�� White Export, tipo azulejo, fabricação Eliane;
B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso );
C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e de piscinas );
D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
E) Carga de ruptura > 200 N;
F) Resistente ao choque térmico;
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: 
limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças 
conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes.
Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

1) Será medido pela área de revestimento rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas 
por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cimento branco não estrutural e a mão-de-obra necessária para os serviços de preparo da pasta de 
cimento, aplicação da pasta nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, 
e a limpeza das juntas, conforme exigências das normas NBR 8214 e NBR 13754.
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190106 10.8 Peitoril e/ou soleira em granito cinza an dorinha, espessura de 2 cm e largura até 20 cm

220201 10.9 Forro em placa de gesso liso fixo 

220302 10.10 Forro em lã de vidro revestida em PVC, e spessura 20 mm 

190326 10.11 Revestimento em pedra ardósia selecionad a 

200104 10.12 Lambril em madeira macho/fêmea tarugado,  exceto pinus 

321701 11.1 Impermeabilização em argamassa impermeáve l com aditivo hidrófugo

1) Será medido pela área revestida com pedra ardósia, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas 
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de pedra ardósia regular, de 40 x 40 cm, para revestimento; cimento, areia, materiais acessórios e a mão-
de-obra necessária para o assentamento, rejuntamento e limpeza das pedras; não remunera o preparo prévio da superfície.

1) Será medido pela área revestida com lambris, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por 
espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de lambril em tábua em qualquer tipo de madeira, exceto pinus, de 10 x 1 cm, tipo macho e fêmea, sarrafo 
de Pinho-do-Paraná ( "Araucaria angustifolia" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( 
"Qualea spp" ), de 1" x 2", toco de sarrafo de Pinho-do-Paraná ( "Araucária angustifolia" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida 
também como Cedrinho, ou Cambará ( "Qualea spp" ), de 2,5 x 5 cm, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução da 
estrutura de fixação e a colocação do lambril. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos 
de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

1) Será medido pelo comprimento de soleira e / ou peitoril revestidos com granito (m).
2) O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm e 
espessura de 2 cm; não remunera o preparo prévio da superfície.

1) Será medido por área de placas instaladas (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placas de gesso fixo para a execução de forros, sancas ou arremates laterais, por meio de 
tirantes e perfis metálicos; remunera também: recortes de interferência, rejunte entre as placas com acabamento liso, execução de juntas de 
dilatação quando necessário e arremates junto às paredes ou anteparos com moldura.

1)  Será medido por área de forro instalado (m²). 
2)  O item remunera o fornecimento do forro termo-acústico composto por painel de lã de vidro revestido na face externa ( aparente ) com filme 
plástico gravado, na cor branca, auto-extingüível,  nas  dimensões  de  1250 x 625 x 20 mm,  densidade  60 kg / m³,  referência  Forrovid K 60, 
da Isover, ou equivalente; estrutura para fixação em perfis de aço tipo "T", com acabamento em pintura branca, suspensos por pendurais 
flexíveis em aço galvanizado, fixados em estrutura existente; presilhas em aço temperado, para a fixação superior dos painéis; remunera 
também o fornecimento da mão-de-obra especializada necessária para a instalação da estrutura de fixação, instalação das presilhas na face 
superior dos perfis "T" e a instalação e fixação dos painéis. 

1) Será medida pelo volume de argamassa aplicada (m³).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa impermeável com aditivo hidrófugo, compreendendo:
A) Argamassa de cimento e areia no traço: uma parte de cimento para três de areia ( 1:3 );
B) Hidrófugo impermeabilizante pela redução do ângulo de molhagem dos poros dos substratos, permitindo a respiração dos materiais, 
referência: Vedacit, fabricação Otto Baumgart, ou Sika 1, fabricação Sika, ou similar;
C) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
a) Preparo da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de hidrófugo a cada 50 kg de cimento;
b) Aplicação da argamassa sobre superfície áspera e isenta de partículas soltas, em camadas de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total 
de 2 a 3 cm, conforme recomendações dos fabricantes.
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321505 11.2
Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica c om armadura, tipo III, espessura de 3 mm, face expo sta em 
ardósia cinza

180606 11.3
Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI -5 resistência química A, para áreas internas, asse ntado 
com argamassa colante industrializada

1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível com manta asfáltica préfabricada, compreendendo:
A) Manta asfáltica pré-fabricada, modificada com polímeros plastoméricos, face exposta em ardósia cinza, com as características técnicas 
impressas na manta:
a) Classificação, conforme NBR 9952, tipo III;
b) Espessura mínima da manta de 3 mm e espessura total incluindo a face em abduzia de aproximadamente 4 mm;
c) Armadura interna com filme de poliéster ( não tecido de poliéster ), destinada a absorver esforços conferindo resistência mecânica à manta;
d) Carga máxima de resistência à tração nos sentidos longitudinal e transversal > 400 N;
e) Alongamento mínimo nos sentidos longitudinal e transversal > 30%;
f) Absorção de água < 3%;
g) Flexibilidade a baixa temperatura < (-)5ºC;
h) Resistência ao impacto, à temperatura de 0ºC > 4,9 J;
i) Puncionamento estático > 25 kg;
j) Escorrimento mínimo > 95ºC;
k) Estabilidade dimensional < 1%;
l) Flexibilidade após envelhecimento acelerado < 5ºC;
m) Acabamento em polietileno na face em contato com a imprimação e a face exposta em ardósia cinza;
n) Protótipo comercial: Premium Ardosiado PL, fabricação Viapol, ou outro desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9952 e às características técnicas acima descritas;
B) Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, para a imprimação da superfície onde será aplicada a manta, com as características técnicas:
a) Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829;
b) Secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558;
c) Protótipos comerciais: Denvermanta Primer, ou Impermanta Primer, fabricação Dever Global; ou Viabit, fabricação Viapol; ou LW 55, fabricação Lwart, ou Neutrol, fabricação Otto Baumgart, ou Protex, fabricação Wolf. Hacker, ou outro desde que atenda às ex
C) Materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: 
a) Limpeza da superfície por meio de escova de aço e água, ou jato d'água de alta pressão para a remoção de óleos, graxas, desmoldantes, ou partículas soltas, e secagem completa da mesma;
b) Sobre a superfície totalmente seca aplicar a solução asfáltica em várias demãos conforme recomendações dos fabricantes;
c) Após a secagem completa, alinhar a manta asfáltica de acordo com o requadramento da área;
d) Com maçarico direcionar a chama de maneira a aquecer simultaneamente a parte inferior da manta e a superfície imprimada, com sobreposição mínima de 10 cm entre duas mantas para garantir a perfeita aderência.

1) Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas 
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 
13818, indicada para pisos internos, com as características:
A) Dimensões: 40 x 40 cm, referência Máster, fabricação Incepa;
B) Baixa absorção de água: 0,5% < Abs < 3%, grupo BIb ( grés );
C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas );
D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
E) Carga de ruptura > 1.100 N;
F) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5);
G) Resistência ao risco (escala Mohs): > 8;
H) Resistente a gretagem;
I) Resistente ao choque térmico;
J) Coeficiente de atrito: > 0,32 ( classe 1 );
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: 
limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabric
Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.
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180641 11.4
Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34x30- 34 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas  
acima de 3 até 5 mm 

180608 11.5
Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa P EI-5 resistência química A, para áreas internas, 
assentado argamassa colante industrializada

180651 11.6
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas até 10 c m de altura com argamassa industrializada para reju nte, 
juntas acima de 3 até 5 mm

170102 11.7 Argamassa de regularização e/ou proteção (serviço auxiliar) 

1)  Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por 
espaletas ou dobras (m²). 
2)  O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, em várias cores, para áreas internas ou 
externas, e a mão-de-obra necessária para os serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a 
utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme exigências das normas NBR 
9817 e NBR 13753, e recomendações dos fabricantes 

1) Será medido por comprimento de rodapé colocado (m).
2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme 
anexo A da NBR 13818, indicado para pisos internos, com as características:
A) Dimensões: peça de 40 x 40 cm, cortada com ferramental adequado nas dimensões de 10 x 40 cm, referência Máster, fabricação Incepa;
B) Baixa absorção de água: 0,5% < Abs < 3%, grupo BIb ( grés );
C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas );
D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
E) Carga de ruptura > 1.100 N;
F) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5);
G) Resistência ao risco (escala Mohs): > 8;
H) Resistente a gretagem;
I) Resistente ao choque térmico;
J) Coeficiente de atrito: > 0,32 ( classe 1 );
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-deobra necessária para a execução dos serviços: 
limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, corte das peças no formato de 10 
x 40 cm por meio de ferramenta com ponta de vídia ou diamante, e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes.
Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

1) Será medido por comprimento de rodapé rejuntado (m).
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, em várias cores, para áreas internas ou 
externas, e a mão-de-obra necessária para os serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a 
utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme exigências das normas NBR 
9817 e NBR 13753, e recomendações dos fabricantes.

1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária para o preparo, lançamento e regularização 
da argamassa.
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170507 11.8 Piso com requadro em concreto simples com  controle de fck = 20 MPa 

170304 11.9 Cimentado desempenado e alisado (queimado ) 

210411 11.10 Revestimento com carpete para tráfego in tenso, uso comercial, tipo bouclê de 6 mm

201004 11.11 Rodapé de madeira 7 x 1,5 cm 

212031 11.12
Fita adesiva antiderrapante fotoluminescente, com l argura de 5 cm 

300405 11.13
Piso podotátil alerta e/ou  direcional em aço inoxi dável  

1)  Será medido pela área revestida com piso em aço inoxidável, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas 
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 
2)  O item remunera o fornecimento da placa em aço inoxidável podotátil alerta e / ou direcional, para portadores de deficiência visual, de 28,5 
x 28,5 cm,  com  espessura  de  1,0 cm,  referência PAD00028 (alerta) e 29,5 x 29,5 cm, espessura de 1,0 cm, referência PAD00029 
(direcional) fabricação Mozaik, ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios, e a mão-de-obra necessária para os 
serviços: preparo e aplicação da argamassa mista de assentamento; assentamento de ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em 
projeto, sobre superfície regularizada, conforme exigências das normas NBR 9457, NBR 9458 e NBR 9050, e recomendações dos fabricantes. 
Não remunera os serviços de regularização da superfície e rejuntamento do piso. 

1) Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiúba ( "Goupia glabra" ), conhecida também como 
Peroba-do-Norte, ou Maçaranduba ( "Manilkara spp" ), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para o lançamento do concreto e a execução do piso com acabamento desempenado. Os produtos 
florestais e / ou subprodutos florestais utilizados na estrutura deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos 
Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

1) Será medido pela área de cimentado executado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do cimentado desempenado e alisado, não 
remunerando a camada de regularização prévia.

1) Será medido pela área de superfície com revestimento em carpete para tráfego intenso executado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de carpete para tráfego intenso, aprovado conforme norma ASTM 2859 ( flamabilidade ), com as 
características: textura em bouclê com filamento contínuo 100% em náilon, com altura do pelo variável de 4,0 mm até 5,0 mm, conforme o 
fabricante, tratado com protetor contra manchas; bases primária e secundária; altura total do carpete de 6 mm, peso total variável de 1.966 g / 
m² até 2.050 g /m², conforme o fabricante, referênc ia carpete Astral, fabricação Beaulieu, ou carpete Chronos 22 oz, fabricação Shaw, ou 
similar; remunera também o fornecimento da mão-de-obra especializada, inclusive materiais acessórios  como percintas de emendas e cola 
especial, necessários à instalação do carpete por meio de colagem em superfície previamente regularizada; não remunera o preparo prévio da 
superfície.

1) Será medido por comprimento de rodapé colocado (m).
2) O item remunera o fornecimento do rodapé em madeira aparelhada seca em estufa tipo Ipê ( "Tabebuia serratifolia" ), ou Jatobá ( 
"Hymenaea spp" ), ou Peroba-Rosa ( "Aspidosperma polyneuron" ), de 7 x 1,5 cm, para acabamento com tinta, cera ou verniz; toco de sarrafo 
em Pinho-do-Paraná ( "Araucária angustifolia" ), ou Quarubarana ( "Erisma uncinatum" ), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ( 
"Qualea spp" ), de 2,5 x 5,0 cm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do rodapé. Os produtos florestais e / ou 
subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 
2005.

1)  Será medido por comprimento de fita adesiva colocada (m). 
2)  O item remunera o fornecimento de fita adesiva antiderrapante fotoluminescente, com 5 cm de 
largura e a mão-de-obra necessária para a colocação da fita. 
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330206 12.1 Massa corrida a base de PVA 

330104 12.2 Estucamento e lixamento de concreto deter iorado 

330206 12.3 Massa corrida a base de PVA 

331005 12.4 Tinta 100% Acrílica em massa, inclusive p reparo 

331002 12.5 Látex PVA em massa, inclusive preparo 

1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção de pequenos defeitos, referência Suvinil 
Massa Corrida da Suvinil / Glasurit, ou Massa Corrida Coral da Coral, ou Concretina Massa Corrida da Ypiranga / Akzo, ou Massa Corrida 
Promar da Sherwin Williams, ou similar; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa, em várias demãos 
( 2 ou 3
demãos ), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da 
superfície emassada.

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 m 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 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; 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; 
aplicação da tinta acrílica, em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa. 

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 m 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 PVA ; tinta látex ( plástica ) à base de PVA, solúvel em água, acabamento 
fosco aveludado, referência Coralatex da Coral, ou Suvinil Látex PVA da Glasurit, ou Látex PVA da Sherwin Williams, ou Eucalatex da Eucatex, 
ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção 
do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta látex PVA, em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), 
conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa. 

1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção de pequenos defeitos, referência Suvinil 
Massa Corrida da Suvinil / Glasurit, ou Massa Corrida Coral da Coral, ou Concretina Massa Corrida da Ypiranga / Akzo, ou Massa Corrida 
Promar da Sherwin Williams, ou similar; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da 
superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa, em várias demãos 
( 2 ou 3
demãos ), em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da 
superfície emassada.

1) Será medido pela área de superfície estucada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cimento branco, cimento, adesivo acrílico tipo Rheamix 104 da MBT, ou Denverfix Acrílico da Denver, ou 
Nitobond AR da Fosroc, ou Vedafix da Otto Baumgart, ou similar, disco de desbaste de 7"; inclusive lixa apropriada para desbaste de concreto, 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o preparo, estucamento e lixamento do concreto deteriorado.
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331102 12.6 Esmalte em superfície metálica, inclusive  preparo 

331201 12.7 Esmalte em superfície de madeira, inclusi ve preparo 

330376 12.8 Hidrorrepelente incolor para fachada à ba se de silano-siloxano oligomérico disperso em água

1)  Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
A)  Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada 
uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial; 
B)  Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, 
pela área da peça multiplicada por 
2,5 ( dois e meio ); 
C)  Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça multiplicada por 5 ( cinco ); 
D)  Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face externa da tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE  DIÂMETRO  COEFICIENTE 
Até 2"                  2,54               de 8" a 9"              1,69 
De 2"a 3"             2,42              de 9"a 10"             1,57 
De 3"a 4"             2,29             de 10"a 11"            1,45 
De 4"a 5"             2,17             de 11"a 12"           1,33 
De 5"a 6"            2,05              de 12"a 13"          1,21 
De 6"a 7"           1,93               de 13"a 14"          1,10 
De 7"a 8"           1,81              acima de 14"         1,00 
E)  Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
F)  Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação correspondente, acrescida. 
2)  O item remunera o fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta esmalte à base de resinas alquídicas, acabamento acetinado ou brilhante, referência Tinta Esmalte da Sherwin Williams, ou Coralit Esmalte Sintético da Coral, ou Suvinil Esmalte Sin

1)  Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
A)  Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 ( três ). Não havendo batente, medição pela área da peça 
multiplicado por 2 ( dois ); 
B)  Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 ( cinco ); 
C)  Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez. 
2)  O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta esmalte à base de resinas 
alquídicas, acabamento acetinado ou brilhante, referência Tinta Esmalte da Sherwin Williams, ou Coralit Esmalte Sintético da Coral, ou Suvinil 
Esmalte Sintético da Glasurit, ou Eucalux da Eucatex, ou equivalente; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para 
a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos ( 2 
ou 3 demãos ), sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante. 
 �

1) Será medido pela área de superfície pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou 
molduras.Os vãos acima de 2,00 m deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de hidrorrepelente incolor, à base de silano - siloxano oligomérico disperso em água, referência 
Hidrorrepelente Acqua da Denver, ou 40 W Fachada da Fosroc, ou similar; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução 
dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação do hidrorrepelente, em duas demãos, 
sobre superfícies de concreto aparente, tijolo aparente, pedras porosas, ou argamassas, de acordo com o tipo de superfície, a técnica utilizada 
para a aplicação ( rolo, pistola, ou trincha ) e as especificações do fabricante.
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330322 12.9 Látex PVA em elemento vazado 

331008 12.10 Pintura com textura acrílica para uso in terno, inclusive preparo 

240331 13.1 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâm etro 1 1/2 

240304 13.2 Corrimão e guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2

340208 14.1 Plantio de grama São Carlos em placas (ja rdins e canteiros) 

340207 14.2 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mud as / m² - h= 0,50 m 

1) Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 
mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8"; fixação por meio de chapa de ferro galvanizado, espessura de 1/8" e 
diâmetro de 70 mm, com parafusos auto-atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixação em 
alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em elementos metálicos; sinalização tátil por meio de anel em aço inoxidável com textura 
contrastante à textura do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimão, conforme determina NBR 9050; materiais acessórios 
e a mão-de-obra necessária para o chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O item remunera também o 

1) Será medido pelo comprimento de corrimão e guarda-corpo instalados (m).
2) O item remunera o fornecimento de corrimão, com guarda-corpo, constituído por corrimão e montantes verticais, com espaçamento médio 
de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; fechamento com tela artística ondulada galvanizada, 
malha de 1 1/2", fio nº12 ( 2,769 mm ); base em chapa de aço galvanizado, com espessura de 1/8", soldada a base do tubo, para fixação no 
piso, por meio de engastamento; sinalização tátil por meio de anel em aço inoxidável com textura contrastante à textura do corrimão, instalado 
1,00 m antes das extremidades do corrimão, conforme determina NBR 9050; inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para a 
instalação completa do corrimão guarda-corpo. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: 
aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do 
fabricante, referência Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou similar. Não remunera o fornecimento e instalação de corrimão 
adicional para portadores de deficiência física.

1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²).
2) O item remunera o fornecimento de grama São Carlos ( Axonopus compressus ), em placas, terra vegetal e a mão-de-obra necessária para 
a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e 
cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega das mudas e a substituição de placas 
que não pegarem, num prazo de 30 dias.

1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de Lírio Amarelo (m²).
2) O item remunera o fornecimento de Lírio Amarelo ( Hemerocallis flava ) em mudas, para forração, com altura média de 50 cm, na 
quantidade mínima de 18 mudas por metro quadrado, terra vegetal orgânica adubada e a mão-de-obra necessária para a execução dos 
serviços de preparo do solo, plantio das mudas, irrigação, cobertura com terra vegetal; remunera também a rega e conservação para pega das 
mudas e eventual substituição das mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias.

1) Será medido pela área de superfície pintada, multiplicada por 2,0 ( dois ) (m²).
2) O item remunera o fornecimento de tinta látex ( plástica ) à base de PVA, solúvel em água, acabamento fosco aveludado, referência 
Coralatex da Coral, ou Suvinil Látex PVA da Glasurit, ou Látex PVA da Sherwin Williams, ou Eucalatex da Eucatex, ou similar; materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação da tinta látex PVA, em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), conforme especificações do fabricante, em elemento vazado; não remunera 
o preparo de base, quando necessário.

1)  Será medido pela área de superfície preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer 
interferência (m²). 
2)  O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura com textura acrílica; revestimento texturizado 100% acrílico, em várias 
cores, sem agregados minerais, para uso 
interno, referência Texturatto Liso da Coral, ou equivalente; materiais acessórios; e a mão-de-obra necessária para os serviços de: limpeza, 
lixamento e remoção do pó; aplicação do 
revestimento texturizado acrílico, em uma demão, sem diluição do produto, conforme recomendações do fabricante. 

1) Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8"; fixação por meio de 
chapa de ferro galvanizado, espessura de 1/8" e diâmetro de 70 mm, com parafusos auto-atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em 
elementos metálicos; sinalização tátil por meio de anel em aço inoxidável com textura contrastante à textura do corrimão, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimão, conforme determina NBR 9050; materiais acessórios e a 
mão-de-ob ra necessária para o chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma demão de 
galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante, referência Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou similar.
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 340312 14.3 Arbusto Moréia - h= 0,50 m 

34.04.05 14.3 Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h  = 2,00 m 

411031 15.1 Caixa em alumínio fundido à prova de temp o, 245 x 245 x 145 mm 

400606 15.2 Condulete metálico de 1 

400604 15.3 Condulete metálico de 3/4 

380406 15.4 Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 - com acessórios 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço carbono de 1", tipo médio, com as características: 
costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e  
braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o 
fornecimento de materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução dos serviços: 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.

1) Será medido por unidade de muda plantada (un).
2) O item remunera o fornecimento de arbusto, tipo Moréia ( Dietes bicolor ), em mudas, com altura média de 0,50 m, terra vegetal orgânica 
adubada e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de preparo do solo, plantio das mudas, irrigação, cobertura com terra 
vegetal; remunera também a rega e conservação para pega das mudas e eventual substituição das mudas que não pegarem, num prazo de 30 
dias.

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em alumínio fundido à prova de tempo, com dimensões internas de 245 x 245 x 145 
mm, tampa plana antiderrapante e fechamento hermético por meio de parafusos, tipo TCL 112 / 11, da Trópico, ou U-MAD-N / 11P, da 
Uniferco, ou similar, para instalação embutida como caixa de passagem e de blindagem de equipamentos alojados em seu interior.

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, ou interruptores sejam eles de energia, ou telefonia, ou lógica, em redes aparentes 
abrigadas; 01 ( uma ) tampa, tipo cega, ou com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior, referência Dailet DII, 
fabricação Daisa, ou Conduletzel, fabricação Wetzel, ou similar.

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 3/4", ou incorporar equipamentos como tomadas, ou interruptores sejam eles de energia, ou telefonia, ou lógica, em redes aparentes 
abrigadas; 01 ( uma ) tampa, tipo cega, ou com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior, referência Dailet DII, 
fabricação Daisa, ou Conduletzel, fabricação Wetzel, ou similar.

1)  Será medido por unidade de árvore plantada (un). 
2)  O item remunera o fornecimento da muda de árvore ornamental, tipo Pata de Vaca ( Bauhinia variegata ), em mudas de árvores formadas, 
com altura média de 2,00 m, terra vegetal orgânica e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de abertura da cova, preparo do 
solo, plantio das árvores, irrigação, cobertura com terra vegetal; remunera também a rega e conservação para pega das mudas e eventual 
substituição das mudas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 
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380404 15.5 Eletroduto de ferro galvanizado, médio de  3/4 - com acessórios 

380106 15.6 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 - com acessórios 

380104 15.7 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4 - com acessórios 

411208 15.8 Projetor retangular fechado, para lâmpada s vapor mercúrio, metálico e sódio 250/400W e halóg ena 1000W

410827 15.9 Reator eletromagnético de alto fator de p otência, para lâmpada vapor de sódio 400W / 220V

410524 15.10 Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 250W

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço carbono de 3/4", tipo médio, com as características: 
costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e 
braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o 
fornecimento de materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução dos serviços: 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.

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.

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 3/4", 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.

1) Será medido por unidade de projetor instalado (un).
2) O item remunera o 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 de 400 W, ou vapor 
de sódio de alta pressão de 250 / 400 W, ou vapor de mercúrio de 250 / 500 W, ou mista de 250 / 500 W, ou halógena de 1000 W, conforme o 
fabricante; referência: DI 190 da Repume, ou CORZ 1505 / 1 da Thomas Lighting, ou similar; não remunera o fornecimento de lâmpada e 
reator.

1) Será medido por unidade de reator instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpadas de vapor de 
sódio de 400 W / 220 V e a mão-de-obra necessária para a instalação do reator.

1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lâmpada em vapor de sódio de 250 W, modelo elipsoidal ou tubular com base E40, uso com 
equipamento auxiliar, fabricação GE, ou Osram, ou Philips, ou similar; remunera também o fornecimento da mão-de-obra necessária para a 
instalação da lâmpada. Não remunera o fornecimento do reator.
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390317 15.11 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6 /1 kV - isolação em PVC 70°C 

390303 15.12 Cabo de cobre de 6,0 mm², isolamento 0,6 /1 kV - isolação em PVC 70°C 

390302 15.13 Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 0,6 /1 kV - isolação em PVC 70°C 

371368 15.14 Disjuntor termomagnético, tripolar 415 V , corrente de 100 A até 225 A 

400701 15.15 Caixa em PVC de 4 x 2 

400702 15.16 Caixa em PVC de 4 x 4 

400202 15.17 Caixa de passagem em chapa, com tampa pa rafusada, 100 x 100 x 80 mm 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de 6,0 mm², com revestimento termoplástico em PVC 
para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V e a mão-de-obra necessária para a enfiação e
instalação dos mesmos.

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de 4,0 mm², com revestimento termoplástico em PVC 
para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V e a mão-de-obra necessária para a enfiação e
instalação dos mesmos.

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, de acordo com a NBR 5410, item 6.2.11.1.10, referência caixa Tigreflex, fabricação Tigre, ou 
similar.

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 4", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de 
eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, de acordo com a NBR 5410, item 6.2.11.1.10, referência caixa Tigreflex, fabricação Tigre, ou
similar.

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão ( “bolt-on” ) NEMA, 
tripolar, modelos com correntes variáveis de 100 A até 225 A e tensão de 415 V, referência TQD34 da GE, ou similar; remunera também 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o 
fornecimento do suporte.

1) Será medido por unidade de caixa de passagem instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de 100 x 100 x 80 mm, em chapa de aço nº 18, acabamento em pintura 
antioxidante, interna e externamente, com tampa fixada por meio de parafusos.

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de 2,5 mm², com revestimento termoplástico em PVC 
para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões de 600 V até 1.000 V e a mão-de-obra necessária para a enfiação e 
instalação dos mesmos.
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400206 15.18 Caixa de passagem em chapa, com tampa pa rafusada, 200 x 200 x 100 mm 

381902 15.19 Eletroduto de PVC corrugado flexível lev e, diâmetro externo de 20mm 

381903 15.20 Eletroduto de PVC corrugado flexível lev e, diâmetro externo de 25mm 

381904 15.21 Eletroduto de PVC corrugado flexível lev e, diâmetro externo de 32mm 

400446 15.22 Tomada 2P+T, 20A 250V, completa 

390801 15.23 Cabo de cobre de 3x1,5 mm², isolamento 0 ,6/1 kV - isolação EPR 90°C 

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 similar, 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.

1)  Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 
2)  O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e um terra de 20A para 250V; com placa, haste, contatos de prata 
e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Referência: 054344 da Pial Legrand ou equivalente. 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, tripolar de 3 x 1,5 mm², confeccionada em malha de fios de cobre 
trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, com revestimento em EPR para isolação até 90ºC e nível de isolamento para 1,00 kV 
e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.

1) Será medido por unidade de caixa de passagem instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de 200 x 200 x 100 mm, em chapa de aço nº 18, acabamento em 
pintura antioxidante, interna e externamente, com tampa fixada por meio de parafusos.

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 20 mm, diâmetro 
interno de 15,4 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 1/2", cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou similar, 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. 

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 25 mm, diâmetro 
interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4", cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou similar, 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. 
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370314 15.24
Quadro de distribuição de embutir universal, para d isjuntores 28 DIN / 20 UL - sem componentes 

370301 15.25 Quadro distribuição de luz e força, de e mbutir com proteção mínima IP40, chapa N° 16 msg - sem componentes

371366 15.26 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/3 80 V, corrente de 60 A até 100 A 

371360 15.27 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/2 20 V, corrente de 10 A até 30 A 

371363 15.28 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/38 0 V, corrente de 10 A até 50 A 

371365 15.29 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/3 80 V, corrente de 10 A até 50 A 

371371 15.30
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmic o e magnético fixos, tripolar 600 V, corrente de 15 0 A até 225 
A

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão ( “bolt-on” ) NEMA, 
tripolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e tensão de 220 / 380 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do 
INMETRO; fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou similar; remunera também materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o 
fornecimento do suporte.

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor linha industrial, série universal, em caixa moldada, com térmico e magnético fixos, para a 
instalação em sistemas que atendam às tensões tanto da norma NEMA, quanto IEC, tripolar, modelos com correntes variáveis de 150 A até 
225 A, tensão máxima de 600 VCA, e capacidade de ruptura simétrica variável de 10 kA até 42 kA, conforme a tensão de instalação, ou 
conforme fabricante, referência Fi 31 / 32 da Eletromar / Cutler Hammer, ou THED 1361 da GE, ou similar; remunera também materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor.

1)  Será medido por unidade de quadro instalado (un).2)  O item remunera o fornecimento do quadro completo, inclusive suporte para fixação 
de 
disjuntores padrão ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para a 
fixação de mini-disjuntores padrão DIN, por meio de trava ajustável; remunera também o 
fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do 

1) Será medido por área, na projeção vertical, de quadro instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento do quadro completo, inclusive suporte para fixação de disjuntores padrão ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de 
parafusos; ou trilho tipo DIN para a fixação de mini-disjuntores padrão DIN, por meio de trava ajustável; remunera também o fornecimento de 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro; não remunera o fornecimento dos disjuntores.

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão ( “bolt-on” ) NEMA, 
tripolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 100 A e tensão de 220 / 380 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do 
INMETRO para os modelos de 60 A; fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou similar; remunera 
também materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; não 
remunera o fornecimento do suporte.

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão ( “bolt-on” ) NEMA, 
unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 30 A e tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do 
INMETRO, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou similar; remunera também materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o 
fornecimento do suporte.

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão ( “bolt-on” ) NEMA, 
bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e tensão de 220 / 380 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do 
INMETRO; fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou similar; remunera também materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o 
fornecimento do suporte. 
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371372 15.31
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmic o fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corre nte de 300 A 
até 400 A

371707 15.32 Dispositivo diferencial residual de 40A x 30mA - 2 pólos 

371711 15.33 Dispositivo diferencial residual de 100A  x 30mA - 4 pólos 

371001 15.34 Barramento de cobre nu 

372001 15.35 Isolador em epóxi de 1 kV para barrament o 

372008 15.36 Barra de neutro e/ou terra 

371712 15.37 Dispositivo diferencial residual de 25A x 30mA - 4 pólos 

1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual ( interruptor de corrente de fuga ) de 25A / 30mA, com 4 
pólos, referência SDR-425 / 0.03 da Steck, ou 5 SM1 342-0 da Siemens, ou WRX 12530 mA da Cutler Hammer, ou similar.

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor linha industrial, série universal, em caixa moldada, com térmico fixo e magnético ajustável, para 
a instalação em sistemas que atendam às tensões tanto da norma NEMA, quanto IEC, tripolar, modelos com correntes variáveis de 300 A até 
400 A, tensão máxima de 600 VCA, e capacidade de ruptura simétrica variável de 10 kA até 42 kA, conforme a tensão de instalação, ou 
conforme fabricante, referência Ki 33 / 34 da Eletromar / Cutler Hammer, ou TJK 4363 / 64 da GE, ou similar; remunera também materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor.

1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual ( interruptor de corrente de fuga ) de 40A / 30mA, com 2 
pólos, referência V / 304-024031 da GE, ou 5 SM1314-0 da Siemens, ou similar.

1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual ( interruptor de corrente de fuga ) de 100A / 30mA, com 4 
pólos, referência V / 304-049031 da GE, ou similar.

1) Será medido pelo peso nominal das barras nas bitolas constantes no projeto de elétrica (kg).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de barramento em lâmina chata de cobre eletrolítico nu, nas várias bitolas de acordo 
com a corrente nominal especificada em projeto.

1) Será medido por unidade de isolador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de isolador tipo paralelo em resina epóxi com carga mineral, para barramento com tensão 
nominal de 1 kV, com rosca de 3/8"; inclusive parafuso em latão com cabeça sextavada e rosca mecânica de 3/8" x 50 mm.

1) Será medido por unidade de barra de neutro e/ ou terra instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de barra de neutro e/ou terra com parafusos isolantes e capacidade de 4 até 12 fios.
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371708 15.38 Dispositivo diferencial residual de 40A x 30mA - 4 pólos 

371361 15.39 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220  V, corrente de 35 A até 50 A 

371710 15.40 Dispositivo diferencial residual de 80A x 30mA - 4 pólos 

402024 15.41 Plugue com 2P+T de 10A, 250V 

400502 15.42 Interruptor com 1 tecla simples e placa 

400506 15.43 Interruptor com 3 teclas simples e placa 

400704 15.44 Caixa em PVC octogonal de 4 x 4 

410709 15.45 Lâmpada fluorescente tubular, base Bipino bilateral de 40W

411502 15.46 Luminária plafonier tipo drops médio par a 1 lâmpada incandescente até 100W

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa octogonal de 4" x 4", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para 
instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, nos modelos com fundo móvel, ou com anel deslizante, de acordo com a NBR 
5410, item 6.2.11.1.10, referência caixa octogonal Tigreflex, fabricação Tigre, ou similar.

1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente de 40 W, modelo tubular com base bipino bilateral, uso com equipamento auxiliar, 
referência Universal 85858 fabricação GE, ou L40LDE fabricação Osram, TLTRS40W-ELD-25 fabricação Philips, ou similar; remunera também 
o fornecimento da mão-de-obra necessária para a instalação da lâmpada. Não remunera o fornecimento do reator.

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de luminária plafonier tipo drops modelo médio, com difusor em vidro leitoso fosco e soquete de porcelana 
para uma lâmpada incandescente até 100 W, ou fluorescente compacta eletrônica com base E 27, referência CA 2385 M da Tecnolux, 
inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da luminária; não remunera o fornecimento de lâmpada.

1) Será medido por unidade de plugue instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de plugue para 10 A e 250 V, tipo macho, com dois pólos e um terra, nas cores cinza, branco 
ou preto, referência 51020/21/24 da Pial, ou
similar.

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.

1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com três teclas fosforescentes, com contatos de prata, a 
prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual ( interruptor de corrente de fuga ) de 40A / 30mA, com 4 
pólos, referência V / 304-044031 da GE, ou 5 SM1 344-0 da Siemens, ou similar.

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão ( “bolt-on” ) NEMA, 
unipolar, modelos com correntes variáveis de 35 A até 50 A e tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do 

1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual ( interruptor de corrente de fuga ) de 80A / 30mA, com 4 
pólos, referência V / 304-048031 da GE, ou 5 SM1 341-0 da Siemens, ou similar.
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411440 15.47 Luminária de embutir em calha com aletas  parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes compacta s de 36W

411445 15.48
Luminária de sobrepor ou pendente, com refletor em chapa de aço pintada, para 2 lâmpadas fluorescentes  de 
32/36/40 W

410907 15.49
Reator eletromagnético de alto fator de potência co m partida rápida, para duas lâmpadas fluorescentes 
tubulares, base bipino bilateral, 32 / 40W - 127V /  220V

382112 15.50 Eletrocalha lisa tipo U, galvanizada a f ogo, 100x50mm, com acessórios

390708 15.51 Cabo de cobre de 35,0 mm², isolamento 0, 6/1 kV - isolação EPR 90°C 

400504 15.52 Interruptor com 2 teclas simples e placa  

420104 16.1 Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos , 2 descidas, acabamento cromado

1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com duas teclas fosforescentes, com contatos de prata, a 
prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

1) Será medido por unidade de captor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de captor, tipo Franklin, tipo 4 pontas, altura média de 300 mm, conforme o fabricante, com duas descidas, 
em latão trefilado com acabamento cromado, referência PK 0002 da Paraklin, ou AD 004 da Advolts, ou Magnet, ou similar, materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do captor.

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de luminária de embutir, constituída por: corpo em chapa de aço com pintura eletrostática branca; refletor e 
aletas parabólicas em alumínio de alto brilho; soquetes para duas lâmpadas fluorescentes compactas de 36 W; inclusive materiais acessórios e 
a mão-de-obra necessária para a instalação da luminária, referência: DBL 633 da Indelpa, ou C 2346 da Projeto, ou 338232 da Art-Luz, ou 
similar, não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.

1)  Será medido por unidade de luminária instalada (un). 
2)  O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor ou pendente, constituída por: corpo e 
refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática na cor branca; soquetes para duas 
lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 / 36/ 40 W; inclusive materiais acessórios e a mão-de-
obra necessária para a instalação da luminária, referência: 4510, fabricação Itaim, ou 
equivalente; não remunera o fornecimento de lâmpada e reator. 

1) Será medido por unidade de reator instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de reator eletromagnético com partida rápida e alto fator de potência, modelos para duas lâmpadas 
fluorescentes tubulares, com base bipino bilateral, nas potências de 32 W, ou 40 W , para tensões de 127 V, ou 220 V, e a mão-de-obra  
necessária para a instalação do reator.

1) Será medido pelo comprimento total, aferido pelo eixo das eletrocalhas instaladas, considerando-se inclusive as deflexões de curvas, tês, 
reduções, etc. (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrocalha lisa tipo "U", sem tampa, 100 x 50 mm, com todos os acessórios pertinentes tais 
como: curvas, tês, reduções, cruzetas, desvios, terminais, flanges, emendas, gotejadores, etc, em chapa de aço com acabamento galvanizado 
a fogo, fabricação Mopa, ou Valemam, ou Marvitec, ou Salf, ou similar; não remunera o fornecimento e instalação de suportes, ou mãos 
francesas e tirantes.

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 35,0 mm², confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta 
de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, com revestimento em EPR para isolação de 90ºC e nível de isolamento até 1,0 kV e a mão-de-obra 
necessária para a instalação do cabo.
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420412 16.2 Mastro simples galvanizado de diâmetro 2 -  altura de 3 a 6 m 

420106 16.3 Luva de redução galvanizada de 2 x 3/4 

420308 16.4 Isolador galvanizado para mastro de diâme tro 2, reforçado com 2 descidas 

420402 16.5 Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2 

420406 16.6 Base para mastro de diâmetro 2 

420408 16.7 Contraventagem com cabo para mastro de di âmetro 2 

420203 16.8 Isolador galvanizado uso geral, reforçado  com rosca mecânica 

1) Será medido por unidade de isolador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de isolador galvanizado a fogo, para uso geral, reforçado, com rosca mecânica, referência PK 0237 da 
Paraklin, ou AD 020 da Advolts, ou Tel 250 da Termotécnica, ou similar, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do
isolador.

1) Será medido por comprimento de mastro instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de mastro simples, galvanizado a fogo, com diâmetro de 2" e altura variável de 3,00 m até 6,00 m, 
referência PK 0699/0701/0702/0703/0704/0705 da Paraklin, ou AD 067 da Advolts, ou similar, luvas, reduções, materiais acessórios e a mão-
deobra necessária para a instalação do mastro.

1) Será medido por unidade de luva de redução instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de luva de redução, galvanizada a fogo, de 2 " x 3/4".

1) Será medido por unidade de isolador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de isolador galvanizado a fogo, para mastro com diâmetro de 2", reforçado, com duas descidas, referência 
PK 0450 da Paraklin, ou AD 046 da Advolts, ou Tel 390 da Termotécnica, ou IDP 7 da Ideal Engenharia, ou similar, materiais acessórios e a 
mão-de-obra necessária para a instalação do isolador.

1) Será medido por unidade de braçadeira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de braçadeira galvanizada a fogo, para mastro com diâmetro de 2", de contraventagem ( três estais ), 
referência PK 0602 da Paraklin, ou AD 062 da Advolts, ou similar, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da 
braçadeira.

1) Será medido por unidade de base instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de base galvanizada a fogo, para mastro com diâmetro de 2", referência PK 0505 da Paraklin, ou AD 054 
da Advolts, ou Tel 070 da Termotécnica, ou similar, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da base.

1) Será medido por unidade de contraventagem instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de contraventagem móvel, com três cabos, galvanizada a fogo, para mastro com diâmetro de 2", referência 
PK 0518 da Paraklin, ou AD 056 da Advolts, ou similar, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da contraventagem 
com três cabos.
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420518 16.9 Esticador para cabo de cobre, latão 

422004 16.10 Solda exotérmica tipo T 

422003 16.11 Solda exotérmica tipo cabo-haste 

420510 16.12 Caixa de inspeção suspensa 

420512 16.13 Conector de emenda em latão para cabo de  até 50 mm² com 4 parafusos 

380112 16.14 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 -  com acessórios 

390407 16.15 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2 , de 35,0 mm² 

1) Será medido por unidade de esticador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de esticador ( tensionador ) para cabos com diâmetro até 95 mm², em latão natural, referência PK 0059 da 
Paraklin, ou AD 089 da Advolts, ou similar; materiais acessórios e a mão-de-obra para a instalação do esticador.

1) Será medido por unidade de solda executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de cartucho, alicate e molde de solda exotérmica tipo "T", inclusive a mão-de-obra necessária para a 
execução da solda.

1) Será medido por unidade de solda executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de cartucho, alicate e molde de solda exotérmica tipo cabohaste, inclusive a mão-de-obra necessária para 
a execução da solda.

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de caixa suspensa, para inspeção do terra, em polipropileno natural, ou PVC, referência PK 0161 da 
Paraklin, ou AD 102 da Advolts, ou PRT 960 da Paratec, ou similar; materiais acessórios e a mão-de-obra para a instalação da caixa de 
inspeção.

1) Será medido por unidade de conector instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de conector de emenda para cabo até 50 mm, com quatro parafusos, em latão natural, referência PK 0139 
da Paraklin, ou AD 078 da Advolts, ou similar; materiais acessórios e a mão-de-obra para a instalação do conector.

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 2", 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.

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 35,0 mm², confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, 
têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão-de-obra necessária para 
a instalação do cabo.
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390912 16.16 Conector split-bolt para cabo de 35,0 mm ², latão, com rabicho 

420105 16.17 Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, d iâmetro de 3/8 galvanizado a fogo

060202 16.18 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª cate goria em vala ou cava até 1,50 m 

061104 16.19 Reaterro manual apiloado sem controle de  compactação 

420206 16.20 Isolador galvanizado uso geral, reforçad o com chapa de encosto 

420521 16.21 Haste de aterramento de 5/8 x 3,00 m 

420204 16.22 Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto 

420530 16.23 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica,  aço galvanizado 

1) Será medido por unidade de conector instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conector com rabicho de 35 mm², tipo SPLITBOLT, em latão, para cabo.

1) Será medido por unidade de captor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de captor tipo terminal aéreo, altura de 600 mm e diâmetro de 3/8", em aço trefilado plano com acabamento 
galvanizado a fogo, referência PK 0034, PK 0083, PK 0097 da Paraklin, ou AD 007, AD 009, AD 011, AD 013 da Advolts, ou similar; materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do captor por meio de fixação horizontal, ou vertical, ou com rosca mecânica, ou com 
rosca soberba.

1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada 
peça, de 20 cm (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 
1,50 m de profundidade.

1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material 
existente ou importado, sem controle de compactação.

1) Será medido por unidade de isolador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de isolador galvanizado a fogo, para uso geral, reforçado, com chapa de encosto, referência PK 0225 da 
Paraklin, ou AD 016 da Advolts, ou Tel 280 da Termotécnica, ou similar, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do 
isolador.

1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).
2) O unitário remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de cobre eletrolítico por 
eletrodeposição com camada de 254 microns, de 5/8" x 3,00 m, referência AD 084 da Advolts, ou PK 0066 da Paraklin, ou TEL 5830 da 
Termotécnica, ou similar; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da haste.

1) Será medido por unidade de isolador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de isolador galvanizado a fogo, para uso geral, simples, com chapa de encosto, referência PK 0185 da 
Paraklin, ou AD 015 da Advolts, ou Tel 240 da Termotécnica, ou similar, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do

1) Será medido por unidade de tampa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa de caixa para inspeção do terra, em aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 300 
mm, referência AD 098 da Advolts, ou PK 0878 da Paraklin, ou PRT 967 da Paratec, ou similar.
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420532 16.24 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em  PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm

380106 16.25 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 -  com acessórios 

390408 16.26 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2 , de 50,0 mm² 

480207 17.1 Reservatório de fibra de vidro - capacida de de 10.000 l

480505 17.2 Torneira de bóia, DN= 2 

470106 17.3 Registro de gaveta em latão fundido sem a cabamento, DN= 2 

440338 17.4 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de bóia, com diâmetro nominal de 2", inclusive material de vedação.

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro nominal de 2", com acabamento bruto, 
inclusive materiais acessórios e de vedação.

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido sem acabamento de 3/4"; 
inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de caixa para inspeção do terra, cilíndrica, em PVC rígido, diâmetro de 300 mm e altura de 400 mm, 
referência PK-0882 da Paraklin, ou similar; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da caixa.

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.

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 50,0 mm², confeccionada em malha de fios de cobre eletrolítico nu, 
têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão-de-obra necessária para 
a instalação do cabo.

1) Será medido por unidade de reservatório instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 10.000 litros destinado ao armazenamento de água, constituído por: 
corpo cilíndrico em poliéster reforçado com fibra de vidro, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; 
tampa superior de encaixe ou alçapão para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a mão-deobra necessária para o transporte 
interno, assentamento e instalação completa do reservatório.
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440180 17.5 Bacia sifonada com caixa de descarga acop lada sem tampa - 6 litros

300801 17.6
Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com  mobilidade reduzida – 6 litros 

300802 17.7
Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida 

442028 17.8 Tampa de plástico para bacia sanitária 

440331 17.9
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidrom ecânico, com registro integrado regulador de vazão,  em 
latão cromado, DN= 1/2

1) Será medido por conjunto instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa acoplada, com as características: funcionamento do 
sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R. ), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade do Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099, referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, 
fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca, 
fabricação Duratex S/A, ou similar de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: volume 
de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, 
remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de 
borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

1)  Será medido por unidade instalada (un). 
2)  O item remunera o fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, com altura especial e abertura frontal, apropriada para pessoas 
com mobilidade reduzida, ou em cadeira de rodas, conforme a norma NBR 9050, com as características: funcionamento do sifonamento com 
volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R. ), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099, referência Bacia Sanitária Linha Conforto Deca, 
fabricação Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos considerados: 
volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de 
parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; 
anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com 
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. 

1)  Será medido por unidade de assento instalado (un). 
2)  O item remunera o fornecimento e instalação de assento sanitário com tampa e abertura frontal, apropriado para bacia sanitária com 
abertura frontal, referência assento Vogue Plus AP 52 da Deca, ou equivalente. Indicado para pessoas com mobilidade reduzida, ou em 
cadeira de rodas, conforme a norma NBR 9050 da ABNT. 

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa plástica, para bacia sanitária sifonada.

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, para lavatório, com acionamento por meio de válvula de sistema 
hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica ( pressão da água ) e a mecânica ( pressão do acionamento manual ), 
acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", regulagem de vazão para alta pressão ou baixa pressão, referência Torneira Fechamento 
Automático "Decamatic 1170C", fabricação Deca, ou similar, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.
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440347 17.10 Torneira de parede para pia com bica móv el e arejador, em latão fundido cromado

442011 17.11 Engate flexível de PVC DN= 1/2 

440120 17.12 Mictório de louça sifonado auto aspirant e 

430208 17.13 Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resi stência blindada 

440206 17.14 Tampo/bancada em granito espessura de 3c m 

442065 17.15 Válvula de metal cromado de 1 

442064 17.16 Válvula de metal cromado de 1 1/2 

442020 17.17 Sifão de metal cromado de 1 1/2 x 2 

1) Será medido por unidade de chuveiro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com potência de 6.500 W para 220 V, com resistência blindada, referência 
Ducha 4 Estações, fabricação Corona, ou similar, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação às redes elétrica e de água.

1) Será medido pela área de tampo instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação do tampo em granito tipo andorinha, ou Mauá, ou Corumbá com espessura de 3 cm, 
inclusive testeira, frontão e demais elementos de arremate, bem como materiais acessórios necessários para a fixação, assentamento e 
rejuntamento.

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1"; inclusive materiais acessórios necessários para a 
instalação.

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários para a 
instalação.

1) Será medido por unidade de sifão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, de 1 1/2"x 2"; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua 
instalação e ligação à rede de esgoto.

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 em parede, em latão fundido 
cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

1) Será medido por unidade de engate flexível instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal de 1/2", comprimento variável de 30 ou 40 cm, materiais 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários.

1) Será medido por unidade de mictório instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação do mictório constituído por: mictório com sifão integrado auto-aspirante em louça; jogo de 
acessórios para mictório com flexível para interligação à rede de água; sistema de fixação por meio de parafusos; materiais acessórios 
necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto.
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442001 17.18 Sifão plástico sanfonado universal de 1

442024 17.19 Sifão plástico com copo, rígido, de 1 x 1 1/2 

442061 17.20 Cuba de louça de embutir, sem pertences 

442057 17.21 Cuba de aço inoxidável, 500x400x200mm, s imples n° 40, linha comercial, sem pertences

300105 17.22
Barra de apoio em ângulo de 90 graus, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 
1/2" x 800 x 800 mm 

470410 17.23
Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN = 3/4" 

460105 17.24 Tubo de PVC rígido, DN= 50mm, (1 1/2), i nclusive conexões 

1) Será medido por unidade de cuba instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha comercial, sem pertences, número 40 de 500 x 400 x 200 mm, em aço 
inoxidável AISI 304, liga 18,8; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas.

1)  Será medido por unidade instalada (un). 
  2)  O item remunera o fornecimento de barra de apoio em ângulo de 90 graus, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32", comprimento de 800 x 800 mm; com resistência mínima ao 
esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com 
acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências 
da norma NBR 9050. 

1)  Será medido por unidade de válvula de mictório instalada (un). 
2)  O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de mictório, com acionamento hidromecânico por meio de leve pressão manual e 
fechamento automático, constituída por: corpo, eixo, tampa frontal, botão de acionamento, canopla e tubo curvo em latão com acabamento 
cromado; mola em aço inoxidável diâmetro nominal de 3/4", modelos para alta pressão ou baixa pressão, referência Válvula Pressmatic 
Compact Mictório, fabricação Docol, ou 1163, fabricação Oriente, ou Válvula Mictório, fabricação Fabrimar, ou equivalente; inclusive materiais 
acessórios de vedação. 

1) Será medido por comprimento (m):
A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação executada;
B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada conexão, será considerada como um metro 
linear, de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 1 1/2"; para rede de água fria domiciliar, inclusive 
conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas 
com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

1) Será medido por unidade de sifão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1" e com saída de 40 mm ou 50 mm; materiais acessórios e a 
mão-de-obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto, referência SSU40 ou SSU, fabricação Astra, ou similar.

1) Será medido por unidade de sifão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do sifão de PVC rígido, com copo tipo reforçado, de 1"x 1 1/2"; materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

1) Será medido por unidade instalada (un).2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba de louça de embutir para lavatório;
inclusive materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas.
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460103 17.25 Tubo de PVC rígido, DN= 32mm, (1), inclu sive conexões 

460102 17.26 Tubo de PVC rígido, DN= 25mm, (3/4), inc lusive conexões 

470202 17.27 Registro de gaveta em latão fundido crom ado com canopla, DN= 3/4 - linha standard

470203 17.28 Registro de gaveta em latão fundido crom ado com canopla, DN= 1 - linha standard

470205 17.29 Registro de gaveta em latão fundido crom ado com canopla, DN= 1 1/2 -linha standard

470211 17.30 Registro de pressão em latão fundido cro mado com canopla, DN= 3/4 - linha standard

490107 17.31 Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 23 0 x 75 mm, com tampa cega 

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha Standard, 
diâmetro nominal de 1 1/2", inclusive materiais acessórios e de vedação.

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de pressão em latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha Standard, 
diâmetro nominal de 3/4", inclusive materiais acessórios e de vedação.

1) Será medido por unidade caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 250 x 230 x 75 mm, inclusive tampa cega metálica e o 
material necessário para sua ligação à rede esgoto.

1) Será medido por comprimento (m):
A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação executada;
B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada conexão, será considerada como um metro 
linear, de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 1"; para rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e 
materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

1) Será medido por comprimento (m):
A) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação executada;
B) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada conexão, será considerada como um metro 
linear, de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 3/4"; para rede de água fria domiciliar, inclusive conexões 
e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha Standard, 
diâmetro nominal de 3/4", inclusive materiais acessórios e de vedação.

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha Standard, 
diâmetro nominal de 1", inclusive materiais acessórios e de vedação.
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490401 18.1 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, co m grelha 

460201 18.2 Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40mm , inclusive conexões 

460304 18.3 Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com an el de borracha, DN= 75mm, inclusive conexões

460305 18.4 Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com an el de borracha, DN= 100mm, inclusive conexões

490601 18.5 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4 

460306 18.6 Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com an el de borracha, DN= 150mm, inclusive conexões

460205 18.7 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borrach a, DN= 50mm, inclusive conexões

490402 18.8 Ralo sifonado em PVC rígido de 100 x 40 mm  com altura regulável e grelha 

1) Será medido por unidade de ralo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40 mm, com grelha metálica, inclusive materiais 
acessórios.

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido série R, diâmetro nominal de 150 mm, com ponta e bolsa e anel de 
borracha, para rede de águas pluviais ou de esgoto domiciliar; remunera também conexões, ligações calha-condutor para águas pluviais e 
materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 40 mm, com ponta lisa; para esgoto domiciliar, 
inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de 
valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido série R, diâmetro nominal de 75 mm, com ponta e bolsa e anel de 
borracha, para rede de águas pluviais ou de esgoto domiciliar; remunera também conexões, ligações calha-condutor para águas pluviais e 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido série R, diâmetro nominal de 100 mm, com ponta e bolsa e anel de 
borracha, para rede de águas pluviais ou de esgoto domiciliar; remunera também conexões, ligações calha-condutor para águas pluviais e 
materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

1) Será medido por unidade de grelha instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de grelha hemisférica em ferro fundido de 4", inclusive materiais acessórios.

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 50 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha; 
para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação 
e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a 
tubulação for aparente.

1) Será medido por unidade de ralo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40 mm, com altura regulável e grelha metálica, inclusive 
materiais acessórios.
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490102 18.9 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150  x 50 mm, com grelha 

491210 18.10 Caixa coletora em concreto armado 0,30 x  0,70 x 1,00 m 

470506 19.1 Válvula de retenção horizontal em bronze,  DN= 2 1/2 

470528 19.2 Válvula globo angular de 45° em bronze, D N= 2 1/2 

490606 19.3 Tampão de ferro fundido de 400 x 600 mm, padrão Corpo de Bombeiros 

460807 19.4 Tubo aço galvanizado sem costura schedule  40, DN= 2 1/2, inclusive conexões

321007 19.5 Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN  acima de 2 até 3

500109 19.6 Botoeira para acionamento de bomba de inc êndio tipo quebra-vidro. 

1) Será medido por unidade de válvula instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de válvula de retenção horizontal, em bronze, diâmetro nominal de 2 1/2", inclusive materiais 
acessórios e de vedação.

1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula globo angular de 45º ( graus ), em bronze, ou latão, diâmetro nominal de 2 1/2", com 
classe de pressão mínima de 14 kgf cm², para recalque de rede de incêndio, fabricação Buckaspiero, ou similar; inclusive materiais acessórios 
e de vedação.

1) Será medido por unidade caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material 
necessário para sua ligação à rede esgoto.

1) Será medido por unidade de caixa executada (un).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços de escavação da vala e 
apiloamento do fundo; lastro de concreto magro; fundo e paredes de concreto armado; instalação de grelha de aço de 0,30 x 0,70 m; reaterro, 
compactação e remoção da sobra de terra.

1) Será medido por unidade de tampão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de tampão com requadro de ferro fundido padrão Corpo de Bombeiros tipo T-40 da Fuminas, 
ou TA-40 AR da Afer, ou similar, peso de 25 kg, carga de ruptura até 500 kg, para caixa de passeio em instalações hidráulicas de combate a 
incêndio com registro de recalque.

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono sem costura classe ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com 
acabamento galvanizado, diâmetro nominal de 3/4", inclusive conexões e materiais acessórios para pontas rosqueáveis ou lisas; abertura e 
fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de  60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas 
quando tubulação for aparente.

1) Será medido por comprimento de tubulação com proteção anticorrosiva executada (m).
2) O item remunera o fornecimento de tinta à base de resinas epóxi-poliamida, combinada com alcatrão de hulha, base solvente, na cor preta, 
resistente à corrosão, com resistência química, corrosiva e abrasiva, referência Denvercoat Epoxi Alcatrão, da Denver, ou Viapoxi Alcatrão da 
Viapol, ou Compound Coal Tar Epóxi da Otto Baumgart, ou Duropoxy Alcatrão da Wolf Hacker, ou Nitocote EP 600 da Fosroc, ou similar; 
primer epóxi cromato de zinco; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza, remoção de óleos, 

1)  Será medido por unidade de botoeira instalada (un). 
2)  O item remunera o fornecimento e instalação de botoeira para acionamento de bomba, tipo 
quebra-vidro; caixa em chapa de plástico na cor vermelha, botão liga e desliga, com um martelo. 
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500102 19.7 Abrigo de hidrante de 1 1/2 (38 mm) compl eto - inclusive mangueira - 30 m (2 x 15 m)

500121 19.8 Chave para conexão de engate rápido 

500540 19.9 Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 

500517 19.10 Acionador manual tipo quebra vidro 

500524 19.11 Luminária para balizamento ou aclarament o de sobrepor completa com lâmpada fluorescente com pacta de 9 W

500526 19.12
Bloco autônomo de iluminação de emergência com auto nomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 
11 W/15 W

500527 19.13 Central de detecção e alarme de incêndio  completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V /12 V

1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de luminária retangular de sobrepor, com uma face para balizamento ou aclaramento constituída por: base 
de polipropileno aditivado; um difusor prismático em policarbonato com ou sem indicações de sinalização; reator e lâmpada fluorescente 
compacta tipo Dulux ou PL de 9 W, ou lâmpada compacta eletrônica com reator embutido de 9 W; referência LFA-9/D da Aureon, ou LM 
220.01.09 F da Unitron, referência GLF 09.108, fabricação Ilumac, ou similar, para instalação em circuito com corrente alternada; inclusive 
materiais acessórios e a mão-de-obra para a instalação da luminária.

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 de 11 W, ou 15 W conforme o modelo, referência BLF 11 / 2T da Aureon, ou F-2x11w da Gevi Gamma, ou LEA 
11 / 2 da Unitron, ou similar.

1) Será medido por unidade de central de sinalização de incêndio instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de central de sinalização de incêndio com bateria para autonomia de 1 hora, carregador e flutuador e de 
bateria automático, destinada à alimentação de equipamentos para detecção e alarme de incêndio, com acionamento manual por meio de 
botoeiras tipo quebra-vidro, disparo automático do alarme sonoro e indicação no painel ou quadro, até 12 laços em 12 V, consumo máximo de 
55 W ( em carga ), tensão de alimentação 220 V, referência Decta 18P / 12 V da Gevi Gamma, ou CSIS 12 / 12 da Aureon, ou similar; inclusive 
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da central.

1) Será medido por unidade de abrigo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do armário em chapa nº 20, com cesto para mangueira, nas
dimensões de 60 x 90 x 17 cm; porta com ventilação e visor de vidro, inclusive ferragens e trinco; registro globo angular ( 45º ) de 2 1/2"; 
tampão de engate rápido, em latão, com corrente para fixação, diâmetro nominal de 1 1/2"; duas mangueiras de 1 1/2" em fibra longa de 
algodão, revestidas internamente de borracha, pressão mínima de prova de 28 kgf / cm², pressão mínima de ruptura de 55 kgf / cm², pressão 
mínima de trabalho de 14 kgf / cm², conforme NBR 11861, comprimento total de 30 m, em dois módulos de 15 m cada; adaptador de engate 
rápido de latão de 2 1/2" x 1 1/2"; esguicho cilíndrico em latão de 1 1/2", com requinte de 1/2", ou 5/8"; niple cônico 2 1/2"; parafusos diâmetro 6 
mm com arruela de latão, bucha plástica S 8 e a mão-de-obra necessária à instalação completa de todos os componentes; remunera também 
o serviço de pintura esmalte na cor vermelho brilhante.

1) Será medido por unidade de chave instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação, no local de utilização, de chave para conexão de engate rápido, com as características: 
utilização em conexões de engate rápido com diâmetro de 1 1/2", ou 2 1/2"; comprimento de 300 mm e espessura de 6 mm; corpo em latão 
fundido escovado.

1) Será medido por unidade de sirene eletrônica instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de sirene eletrônica fabricada em caixa metálica de 
4 x 4 pintada em epoxi, com 105db à um metro e consumo de 12 ou 24 Vcc. 

1) Será medido por unidade de acionador instalado(un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de acionador manual tipo quebra-vidro, modelo GLS - SINTRAK, ou similar.
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970101 19.14 Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio 

460305 20.1 Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 100mm, inclusive conexões

461222 20.2 Meio tubo de concreto, DN= 400mm 

060202 20.3 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categ oria em vala ou cava até 1,50 m 

110402 20.4 Concreto não estrutural executado no loca l mínimo 150 kg cim/m³ 

061102 20.5 Reaterro manual para simples regularizaçã o sem compactação 

550102 21.1 Limpeza final da obra 

1) Será medido pela obra limpa sem entulhos ou materiais excedentes (vb).
2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, 
bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

1) Será medido por unidade de adesivo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa vinílica adesiva, de 22 x 35 cm, para sinalização de equipamentos para proteção e 
combate a incêndio em geral.

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido série R, diâmetro nominal de 100 mm, com ponta e bolsa e anel de 
borracha, para rede de águas pluviais ou de esgoto domiciliar; remunera também conexões, ligações calha-condutor para águas pluviais e 
materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com 
profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento de meio tubo em concreto simples, seção circular, com juntas rígidas argamassadas, para drenagem de 
águas pluviais, diâmetro nominal de 400 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta. Remunera também a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços: carregamento, assentamento, alinhamento e nivelamento dos meio tubos; encaixe da ponta do meio 
tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do meio tubo; e o escoramento do meio tubo com solo proveniente da 
escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento.

1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada 
peça, de 20 cm (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 
1,50 m de profundidade.

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do 
concreto não estrutural, com teor mínimo de 150 kg de cimento por m³ de concreto.

1) Será medido pelo volume de reaterro executado (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços de reaterro manual, com material 
existente ou importado, para simples regularização sem compactação.


