MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE
LOCAL: RUA PROJETADA, S/Nº, BAIRRO VILA SANTA ISABEL, JUCURUTU/RN
DATA: MAIO DE 2014

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE

Memorial Descritivo / Especificações Técnicas
Do contrato:

Este projeto tem como objetivo viabilizar a contratação de empresa especializada para as obras de CONSTRUÇÃO
DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, localizada na Rua Projetada, S/Nº, Bairro Frutilândia - Tenente Laurentino Cruz/RN.
A obra é objeto de transferência de recursos entre o Fundo Nacional de Saúde (FNS) e Fundo Municipal de Saúde (FMS).

Dos objetivos da obra:

Este projeto tem como objetivo viabilizar a contratação de empresa especializada para as obras de Construção de
uma Unidade Básica de Saúde no município de Tenente Laurentino Cruz/RN. Para a execução da mesma foram observados
fatores como clima, economia, meio-ambiente, desenvolvimento social, entre outros. O presente projeto visou o uso de
tecnologia simples e eficiente, podendo assim utilizar mão-de-obra local e materias da região na execução da obra. Deste
modo, aquecemos a economia da região, como também proporcionamos dignidade à população local.

Da metodologia de elaboração do projeto:

Este projeto é composto de Projeto Arquitetônico, Projeto de Estrutura de Concreto Armado, Projeto de
Instalações Elétricas, Projeto de Instalações Hidráulicas, Projeto de Instalações Sanitárias, Projeto de Drenagem de Águas
Pluviais, Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio, Projeto de Instalações Gás, Projeto de Instalações de Ar
Comprimido, Orçamento (Planilha de Quantitativos e Preços Básicos, Planilha de Composição de Preços Unitários,
Composição de BDI, Memória de Cálculo dos Quantitativos, Cronograma Físico e Cronograma Financeiro), Memorial
Descritivo / Especificações Técnicas e Documentação Complementar, com o objetivo de proporcionar condições à
empresa contratada de executar a obra com clareza e responsabilidade.
Para elaboração deste orçamento foi tomado por base a tabela SINAPI - Custos de Composições Analíticas,
disponibilizada no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal na data 15/04/2014, utilizando como base de preços a
tabela SINAPI - Insumos com desoneração, emitida na data 15/04/2014, também no endereço eletrônico da Caixa
Econômica Federal.
Os preços tem como base a tabela de preços do Sinapi Insumos - Com Desoneração e com encargos sociais de
88,97%. Os valores de mão de obra utilizados constam na tabela Sinapi Insumos, e são equivalentes ao valor de mão de
obra do Sintracomp-Sinduscon/RN com os encargos sociais de 88,97%.
Os quantitativos foram retirados dos projetos e estão perfeitamente demonstrados na memória de calculo de
quantitativos em anexo. As especificações técnicas demonstram a metodologia de execução dos serviços como também
os critérios de medição e as normas técnicas necessárias para perfeita execução dos serviços. O BDI utilizado foi de 22,50%.
LOCACAO ALVENARIA

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para locação da obra e execução de gabarito de madeira.
Critério de Medição
1) Comprimento de alvenaria.
Procedimento Executivo

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE

Página 1 de 76

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE
LOCAL: RUA PROJETADA, S/Nº, BAIRRO VILA SANTA ISABEL, JUCURUTU/RN
DATA: MAIO DE 2014

1) Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm,
em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.
2) Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos são marcados com linhas
esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de
prumo.
Recomendações Diversas
1) A locação deverá ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados),
que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos.
A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perímetro da obra. As
tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de
demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 2) É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes)
das fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), da precisão da locação dentro dos
limites aceitáveis pelas normas usuais de construção.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,50M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E
ESCORAMENTO

Conteúdo do Serviço
1) Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.
2) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo, exceto rocha) executada manualmente.
3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20%.
Critério de Medição
1) Volume medido no corte.
Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra
quedas de altura.
Recomendações Diversas:
1) Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão empregados métodos de trabalho que
evitem ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:
- escoamento ou ruptura do terreno das fundações,
- descompressão do terreno da fundação,
- descompressão do terreno pela água.
2) Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como segue:
- material de 1ª categoria: em teor, na unidade de escavação em que se apresenta, compreende a terra em geral, piçarra
ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição e seixos, rolados ou não, com diâmetro máximo de 15 cm;
- material de 2ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica inferior à do granito;
- material de 3ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica igual ou superior à do granito.
APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30KG
Conteúdo do Serviço
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1) Considera-se mão-de-obra para apiloamento de solo em fundo de valas com maço.
Critério de Medição
1) Área do fundo da vala apiloada.
Procedimento Executivo
1) O apiloamento do fundo da vala deverá ser realizado golpeando -se em média de 30 a 50 vezes por metro quadrado, a
uma altura média de queda de 50 cm.
2) Soquete ou maço: pedaço de madeira de formato quadrado ou retangular, com dimensões variáveis entre vinte e trinta
centímetros de base, e espessura de duas ou três polegadas, com cabo encaixado no mesmo.
Normas Técnicas
1) NBR12266 04 1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOS

Conteúdo do Serviço
1) Mão-de-obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e apiloamento manual.
Critério de Medição
Volume medido pela camada acabada.
Procedimento Executivo
1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de
espessura.
2) O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a
uma altura média de queda de 50 cm.
Normas Técnicas
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de
altura (Mês/Ano: 01/1950)
NBR9061 - Segurança de escavação a céu aberto (Mês/Ano: 09/1985)
NBR5681 - Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações (Mês/Ano: 11/1980)
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

Conteúdo do Serviço
1) Considera equipamento e mão de obra para os serviços de carga e descarga de entulho da obra em caminhão
basculante.
Critério de Medição
1) Por volume de material.
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
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Conteúdo do Serviço
1) Considera equipamento e mão de obra para os serviços de transporte de entulho da obra até local de bota

-fora.

Critério de Medição
1) Por volume de material transportado.
CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E APLICAÇÃO

Conteúdo do Serviço
1) Considera materiais e mão-de-obra para dosagem, preparo, mistura com betoneira, transporte com carrinhos ou gericas
até as fôrmas, lançamento, colocação das pedras de mão e adensamento com vibrador de imersão.
Critério de Medição
1) Por volume de concreto em metros cúbicos.
Procedimento Executivo
1) MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com eventuais aditivos
líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o
tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos.
2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 30 m³ de
concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou
marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos-de-prova com idade de sete dias. A resistência alcançada
deve ser maior que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias.
3) Observar as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento.
4) TRANSPORTE: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de borracha)
somente para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante.
5) LANÇAMENTO: o lançamento do concreto deverá ser alternado com a colocação de pedras de mão, distribuídas na
massa de concreto na porcentagem de 30%. Lançar logo após o amassamento, nas fôrmas previamente molhadas. Em
nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as
normas, 2 m. Nas peças com altura maiores que 3 m, o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas
abertas na parte lateral das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas.
6) ADENSAMENTO / VIBRAÇÃO: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da
fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do
tempo recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e
retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos
tempo, produzem melhores resultados.
7) ACABAMENTO: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre as taliscas e
desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve-se
verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar
o acabamento final com desempenadeira de madeira.
8) CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, 7 dias.
Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa manter-se úmido
(areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma.
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Normas Técnicas
1) NBR5738 12 2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos

-de -prova.

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS,
CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC...

Conteúdo do Serviço:
1) Considera materiais e mão -de-obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em obra com betoneira.
2) Estão considerados nesta composição lançamento e adensamento do concreto.
3) Não estão considerados nesta composição o transporte e acabamento do concreto.
Critério de Medição:
1) Volume de concreto.
Procedimento Executivo:
1) MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com eventuais aditivos
líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o
tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos.
Normas Técnicas:
1) NBR12655 08 2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento.
EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4

Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para aquisição de material e preparo da fundação corrida.
Critério de Medição
1) Por volume de alvenaria executada, medida no projeto de fundações.
Procedimento Executivo
1) Antes da implantação da alvenaria de embasamento o fundo da vala deve estar devidamente apiloado e regularizado
por um lastro de concreto com espessura de 5cm e largura 10cm maior que a largura da estrutura de fundação em
alvenaria de pedra a ser executada.
2) Deverão ser selecionadas pedras de boa qualidade, não se admitindo o uso de material em estado de decomposição ou
proveniente de capa de pedreira.
3) As pedras serão colocadas lado a lado formando uma camada horizontal; em seguida, a superfície formada será
umedecida em toda sua extensão. Será, então, lançada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar a aderência com
a camada de pedras subseqüente. Os espaços maiores entre as pedras serão preenchidos com pedras menores,
permitindo um melhor preenchimento dos vazios entre elas, aumentando, assim, a segurança da estrutura. Desse modo,
em camadas sucessivas, o maciço será executado ate atingir a altura indicada no projeto.
Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra
quedas de altura.
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ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8

Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para aquisição de material e preparo do baldrame.
Critério de Medição
1) Por volume de alvenaria executada, medida no projeto de fundações.
Procedimento Executivo
1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando -se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcação da
primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu
comprimento.
2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando -se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e
espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.
3) Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.
4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.
5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm.
6) As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, revestimentos e
acabamentos.
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO

Conteúdo do Serviço:
1) Considera materiais e mão -de-obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em obra com betoneira.
2) Não estão considerados nesta composição o transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto.
Critério de Medição:
1) Volume de concreto.
Procedimento Executivo
1) MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com eventuais aditivos
líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o
tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos.
2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos -de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 30 m³ de
concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou
marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos -de-prova com idade de sete dias. A resistência alcançada
deve ser maior que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias.
Normas Técnicas:
1) NBR12655 08 2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento.
LANCAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
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Conteúdo do Serviço:
1) O coeficiente de produtividade apresentado é um dado médio de mercado e para obtê-lo considerou-se o transporte do
concreto até o andar da concretagem por elevador de obras, e os esforços demandados desde o descarregamento do
concreto do caminhão-betoneira (ou betoneira, no caso de ser feito em obra) até o sarrafeamento/desempenamento.
Para esses dois últimos serviços não foram inclusos os esforços relativos a acabamentos especiais - como os feitos com
desempenadeiras mecânicas. Também foram desconsiderados o esforço relativo à cura das peças moldadas e a mão-deobra de profissionais para executar o controle tecnológico, mestres, eletricistas e encanadores que eventualmente
acompanhem a concretagem.
Critério de Medição:
1) Volume calculado na planta de fôrmas computando uma só vez o volume referente à intersecção de pilares, vigas e
lajes.
Procedimento Executivo:
1) Observar se as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento.
2) TRANSPORTE: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de borracha)
somente para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante.
3) LANÇAMENTO: deverá ser feito logo após o amassamento, nas fôrmas previamente molhadas. Em nenhuma hipótese
lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas peças
com altura maiores que 3 m, o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das
fôrmas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas.
4) ADENSAMENTO / VIBRAÇÃO: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da
fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do
tempo recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e
retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos
tempo, produzem melhores resultados.
5) ACABAMENTO: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre as taliscas e
desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve-se
verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar
o acabamento final com desempenadeira de madeira.
6) CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, 7 dias.
Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa manter-se úmido
(areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma.
Normas Técnicas:
1) NBRNM67 2 1998 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone.
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20M, ESPESSURA= 18MM, PARA 05 REAPROVEITAMENTOS (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

Conteúdo do Serviço
1) Consideram -se material e mão -de-obra para fabricação, montagem (inclusive de contraventamentos/travamentos) e
desforma.
2) Discriminação dos coeficientes de mão -de-obra por m² de fôrma:
- fabricação: carpinteiro: 0,40h / ajudante: 0,10h;
- montagem: carpinteiro: 0,403h / ajudante: 0,101h;
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- desmontagem: carpinteiro: 0,173h / ajudante: 0,043h
3) As chapas de madeira compensada plastificadas são encontradas no mercado com as dimensões: 2,20x1,10m, 2,44x1,22m
ou 2,50x1,25m.
Critério de Medição
1) Área desenvolvida na planta de fôrmas(superfície da fôrma em contato com o concreto). Em lajes e painéis não
descontar vãos de até 2,0 m².
Procedimento Executivo
1) Ao executar pilares, prever:
a) contraventamento em duas direções perpendiculares entre si, que devem estar bem apoiados em estacas no terreno
ou nas fôrmas da estrutura inferior. Se o pilar for alto, prever contraventamentos em dois ou mais pontos da altura. Em
contraventamentos longos, utilizar travessas com sarrafos para evitar flambagem.
b) gravatas com dimensões e espaçamentos proporcionais às alturas e dimensões dos pilares para que possam resistir ao
empuxo lateral do concreto fresco. Atentar para os espaçamentos na parte inferior dos pilares.
c) durante a concretagem verificar se os contraventamentos (escoras laterais inclinadas) são suficientes para não
sofrerem deslocamentos ou deformações durante o lançamento do concreto.
d) janela na base dos pilares para facilitar a limpeza e a lavagem do fundo.
e) janelas intermediárias para concretagem em etapa em pilares altos.
2) Ao executar vigas e lajes,prever (conforme chapa compensada 12mm, 1,10x2,10m):
a) espaçamento entre caibros horizontais na lajes que dependerá da espessura da laje. Exemplos:
- laje h = 8cm, e = 55,0cm,
- laje h = 10cm, e = 44,0cm
- laje h = 15cm, e = 36,6cm
b) gravatas das vigas dependerão das suas dimensões;
3) Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar a
utilização de pé-de-cabra.
4) Cuidados com a forma: o uso de vibrador com agulha revestida de borracha e o uso de espaçadores na colocação de
ferragem são indicados para não danificar a superfície das chapas.
Normas Técnicas
1) NBR7203 02 1982 - Madeira serrada e beneficiada.
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

Conteúdo do Serviço:
1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admitiu -se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, dependendo do grau de organização
do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar de 4 à 16%.
Critério de Medição:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão
consideradas no coeficiente de consumo unitário.
Procedimento Executivo:
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1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição
de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as
crostas da ferragem e ferrugem.
Normas Técnicas:
1) NBR7480 09 2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação (VÁLIDA A PARTIR
DE 03.03.2008).
ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO ENTRE 6,3MM (1/4") À 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO, CORTE COM PERDA DE
10%, DOBRA E COLOCAÇÃO

Conteúdo do Serviço:
1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admitiu -se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, dependendo do grau de organização
do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar de 4 à 16%.
Critério de Medição:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão
consideradas no coeficiente de consumo unitário.
Procedimento Executivo:
1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição
de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as
crostas da ferragem e ferrugem.
Normas Técnicas:
1) NBR7480 09 2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação (VÁLIDA A PARTIR
DE 03.03.2008).
CONCRETO ARMADO APARENTE PARA BANCO, ESPESSURA 7CM - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço:
1) O item inclui a confecção da armadura, forma e concreto para o banco.
2) O concreto deverá ser de 25MPA.
3) Deve ser queimado com desempenadeira de aço e não apresentar rebarbas.
4) Deve atender ao recobrimento de 2,5cm.
Critério de Medição:
1) Por unidade executada.
Procedimento Executivo
1) MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com eventuais aditivos
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líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o
tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos.
2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 30 m³ de
concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou
marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos-de-prova com idade de sete dias. A resistência alcançada
deve ser maior que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias.
3) Observar as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento.
4) TRANSPORTE: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de borracha)
somente para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante.
5) LANÇAMENTO: o lançamento do concreto deverá ser alternado com a colocação de pedras de mão, distribuídas na
massa de concreto na porcentagem de 30%. Lançar logo após o amassamento, nas fôrmas previamente molhadas. Em
nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as
normas, 2 m. Nas peças com altura maiores que 3 m, o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas
abertas na parte lateral das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas.
6) ADENSAMENTO / VIBRAÇÃO: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da
fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do
tempo recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e
retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos
tempo, produzem melhores resultados.
7) ACABAMENTO: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre as taliscas e
desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve -se
verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar
o acabamento final com desempenadeira de aço.
8) CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, 7 dias.
Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa manter -se úmido
(areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma.
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para aplicação de duas demãos de tinta asfáltica em baldrame.
2) Não considera serviço de regularização de superfície.
Critério de Medição
1) Por área a ser impermeabilizada.
Procedimento Executivo
1) Aplicar com broxa ou vassourão uma demão de forma que haja boa penetração do material. A próxima camada é de
cobertura.
2) Tempo de secagem entre as demãos: 24 horas.
Normas Técnicas
1) NBR9686 - Solução e emulsão asfálticas empregadas como material de imprimação na impermeabilização (Mês/Ano:
09/2006)
2) NBR9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto (Mês/Ano: 10/2003)
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3) NBR9574

- Execução de impermeabilização (Mês/Ano: 09/1986)

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria de vedação.
Excetos os serviços de fixação (encunhamento) da alvenaria.
2) Perda adotada para os blocos cerâmicos: 10%.
Critério de Medição
1) Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o
que exceder a essa área.
Procedimento Executivo
1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando -se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcação da
primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu
comprimento.
2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando -se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e
espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.
3) Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.
4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.
5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm.
6) As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra
quedas de altura.
CHAPIM EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 25CM, ESPESSURA 3CM - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço
1) Inclui material e mão de obra para aquisição e aplicação do chapim.
Critério de Medição
1) Por comprimento de chapim instalado.
Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Telhados e coberturas.
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE
ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e máo -de-obra para instalação do portáoe sistema de automação,
executado por empresa especializada.
2) Não considera acabamento de alvenaria e piso, após a instabção.
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Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA

Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.
Critério de Medição
1) Pela área de aplicação da argamassa.
Procedimento Executivo
1) O emboço deve ser iniciado somente após concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento, obedecendo aos
seguintes prazos mínimos:
a) 24 horas após a aplicação do chapisco.
b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de
concreto, para início do emboço.
2) A espessura máxima admitida para o emboço e de 20mm.
3) Usar guias para sarrafeamento, espaçadas no mínimo 2m.
4) Após a execução das guias ou mestras deverá ser aplicada a argamassa entre elas, em camada uniforme e de espessura
nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro.
5) Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser
preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo -se a operação ate conseguir
uma superfície cheia e homogênea.
6) Desvio de prumo tolerável: 3mm por metro.
Normas Técnicas
NBR13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação (Mês/Ano: 12/1996)
NBR7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento (Mês/Ano: 08/1998)
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para preparo e aplicação da argamassa.
2) O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco aderente,
ou ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção.
Critério de Medição
1) Pela área de aplicação do chapisco.
Procedimento Executivo
1) Para aplicação do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou
quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.
2) Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.
3) A aplicação do chapisco devera ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda área
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da base que se pretende revestir.
Normas Técnicas
1) NBR7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas
08/1998)

- Procedimento (Mês/Ano:

EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM

Conteudo do Serviço
(*) Esse(s) insumo(s) tem seus componentes explícitos na "composição detalhada incluindo
a produção de insumos".
(* *) Esse(s) coeficiente(s) tem como base o custo horário do equipamento (ver divisão 22).
Critério de Medição
Pela área efetiva.
Para Procedimento Executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar, item 13.4.
PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHA O DE AREIA ESPESSURA 6CM

Conteúdo do Serviço:
1) Considera material e mão -de-obra para espalhar a areia, assentar os blocos e preencher as juntas. Não considera mão -deobra para compactar o terreno.
Critério de Medição:
1) Pela área efetiva do piso.
Procedimento Executivo :
1) O terreno que deve estar regularizado e devidamente compactado.
2) Espalhar uma camada de areia de 6 cm, em linhas transversais em relação à direção do tráfego.
3) As peças devem ser assentadas sobre o lastro de areia, encaixando perfeitamente, formando fiadas e mantendo a
homogeneidade da espessura das juntas.
4) Preencher as juntas com areia, saturando as completamente.
5) Consumo de 50 peças/m² para juntas de 4 mm - peças nas dimenções 10x20x5cm.
Normas Técnicas:
1) NBR9781 03 1987 - Peças de concreto para pavimentação.
LASTRO DE BRITA

Conteúdo do Serviço
1) Considera a brita parrra o lastro e mao de obra para apiloamento.
Critério de Medição
Por volume de lastro.
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MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para preparo e lançamento do concreto, colocação das guias, inclusive escavação,
apiloamento e reaterro das valas.
Critério de Medição
1) Por comprimento de meio-fio colocado.
Procedimento Executivo
Este processo envolverá as seguintes etapas construtivas:
1) Materialização do alinhamento e cota de projeto com a utilização de estacas de madeira ou de ponteiros de aço e linha
fortemente distendida entre eles.
2) Escavação, obedecendo aos alinhamentos e dimensões indicadas no projeto.
3) Regularização e execução de base de 5,0 cm de concreto, para regularização e apoio dos meios-fios, nos casos de
terrenos sem suporte e quando previsto em projeto.
4) Assentamento das peças pré-moldadas de concreto, de acordo com os níveis do projeto.
5) Rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Recomendações gerais quanto à execução de meios-fios:
1) Em caso de pavimentos asfálticos, os meios-fios serão executados após a sua conclusão. No caso de pavimentos com
paralelepípedos, serão executados previamente, delimitando a plataforma da via a ser implantada.
2) Para garantir maior resistência dos meios-fios a impactos laterais, quando estes não forem contidos por canteiros ou
passeios, serão aplicadas escoras de concreto magro, espaçadas de 2 metros, constituídos de cubos de 25 cm da aresta.
3) Em qualquer dos casos, o processo eventualmente utilizado será adaptado às particularidades de cada obra e submetido
à aprovação da Fiscalização.

Equipamentos:
1) Todo o equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado antes do início da execução do serviço de modo a garantir
condições apropriadas de operação, sem o que não poderá ser autorizada sua execução.
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2) Para a realização dos trabalhos são recomendados:
- Caminhão basculante;
- Caminhão de carroceria fixa;
- Betoneira ou caminhão betoneira;
- Retroescavadeira ou valetadeira;
- Máquina automotriz para execução de perfis pré -moldados de concreto de cimento ou asfáltico por extrusão.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES

Conteúdo do Serviço
1) Mão-de-obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e apiloamento manual.
Critério de Medição
1) Volume medido pela camada acabada.
Procedimento Executivo
1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de
espessura.
2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando -se o seu acúmulo em
qualquer ponto.
3) O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a
uma altura média de queda de 50 cm.
4) Observar a umidade de compactação do solo.
Normas Técnicas
1) NBR12266 04 1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

Critério de Medição
Pela área.
Normas Técnicas
NBR 12655 - Concreto de omento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR),
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO

Conteúdo do Serviço
1) Consideram -se material e mão -de-obra para preparo, aplicação, sarrafeamento da argamassa de regularização de piso,
obtendo-se uma superfície áspera.
Critério de Medição
1) Pela área de piso.
Procedimento Executivo
1) A laje ou lastro deverá ser molhado por 24 horas antes da aplicação da camada de regularização, porém sem água livre
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quando iniciada a operação.
2) Aplicar a argamassa sobre o lastro ou laje, estendendo -a com auxílio de régua e deixando -a completamente alinhada e
uniforme.
3) Para uma boa adesão do cimentado sobre um lastro ou laje existente, é necessário limpar e picotar a superfície da base
antes de aplicar o cimentado.
4) Deve ser impedida a passagem sobre o cimentado, durante dois dias no mínimo, após a execução do piso.
5) A cura será feita conservando -se a superfície úmida durante sete dias.
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE

Conteúdo do Serviço:
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa e assentamento das peças, exceto serviços de
regularização da base.
2) Considerou-se consumo de cimento para pasta sobre a base antes da aplicação da argamassa de assentamento, para
melhorar a aderência.
3) Considerou-se perda de 10% para o ladrilho, podendo estas perdas variarem de 5 a 15% de acordo com características
apresentadas na seção de produtividade e consumos variáveis.
Critério de Medição:
1) Pela área de piso.
Procedimento Executivo:
1) Certificar-se de que a superfície está limpa, regularizada e moldada.
2) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando -a até se tornar homogênea.
Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá -la, sem novo acréscimo de água antes de aplicá -la, o que
deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2 h do seu preparo.
3) Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço sobre a base; em seguida, passar o lado denteado da
desempenadeira sobre a argamassa recém-aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. O excesso de argamassa a ser
retirado deverá ser misturado novamente ao restante do material preparado, sem adicionar mais água.
4) Aplicar as peças sobre os cordões e pressioná -las com os dedos, batendo com o martelo de borracha até conseguir o
amassamento dos cordões. No máximo até 1 hora após o assentamento dos ladrilhos, limpar com espuma de borracha,
limpa e úmida.
PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA

Conteúdo do Serviço
1) Considerou -se aplicação com rolo de lã para textura, sobre reboco curado.
2) Para maior impermeabilidade e durabilidade quando aplicado em superfícies externas, é recomendável a aplicação de
duas demãos de látex acrílico.
3) Considera aplicação em paredes externas sobre reboco utilizando selador acrílico para preparar a superfície.
4) Para aplicação direta sobre o bloco o consumo de selador acrílico é 0,27 litros/m².
Critério de Medição
1) Pela área de aplicação de textura.
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Procedimento Executivo
1) Antes da aplicação limpar previamente eliminando as partes soltas, poeira, gordura, graxa e mofo.
2) Lixar previamente toda a superfície e eliminar o pó com pano embebido em água.
3) Para limpar manchas de gordura ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a
secagem.
4) Para limpar partes mofadas: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas, enxaguar e
aguardar a secagem.
5) A aplicação deve ser feita com rolo de lã , previamente umedecido, bastando homogeneizar bem o produto com uma
espátula apropriada (não utilizar chave de fenda).
6) No caso de reboco novo: aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias e aplicar selador acrílico (exteriores) ou
líquido selador (interiores). Caso não seja possível aguardar a cura, esperar a secagem da superfície e aplicar uma demão
de fundo preparador de paredes.
7) Concreto, gesso, blocos de cimento: aplicar previamente fundo preparador de paredes.
8) Superfícies com brilho: lixar, limpar e escovar a superfície, eliminando o pó, brilho e partes soltas.
9) O ambiente a ser pintado deve estar completamente vazio, caso isso não seja possível, cubra os objetos com jornais e
sacos plásticos para evitar danos com respingos.
10) Deixar os ambientes bem ventilados com portas e janelas abertas.
11) Retire todos os espelhos de tomadas antes de pintar.
Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção - 18.17 - Alvenaria, revestimentos e
acabamentos.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento de materiais e a execução de pintura em esquadria de metal.
Critério de Medição
1) Portas ou janelas guilhotina com batente: multiplicar a área do vão luz por 3.
2) Portas ou janelas guilhotina sem batente: multiplicar a área do vão luz por 2.
3) Caixilhos com veneziana: multiplicar a área do vão luz por 5.
4) Se a estrutura de ferro for em arco acrescer 30%.
Procedimento Executivo
1) Caso a peça esteja pintada com primer de serralheiro, este deverá ser eliminado com removedor. Os pontos de
ferrugem deverão ser eliminados através de lixamento e lavagem com aguarrás.
2) Após seca a superfície, será aplicada uma demão de zarcão.
3) Outra vez seca a superfície, esta deverá ser lixada com lixa de ferro.
4) O pó será removido com um pano embebido em aguarrás e a tinta de acabamento será, por fim, aplicada.
Normas Técnicas
NBR13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais (Mês/Ano: 2/1995)
NBR11702 - Tintas para edificações não industriais (Mês/Ano: 04/1992)
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NBR15382

- Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

Conteúdo do Serviço:
1) Considera-se material e mão-de-obra para o plantio da grama, inclusive preparo do terreno.
Critério de Medição:
1) Pela área efetiva de grama plantada.
Procedimento Executivo:
1) Plantio da grama
1.1. A distribuição da terra adubada será executada de forma a obter-se uma superfície nivelada, em obediência às
indicações do projeto.
1.2. Após o preparo da superfície, procede-se ao plantio da grama pelo sistema de leivas ou placas dessa Gramínea.
1.3. As leivas ou placas serão removidas de gramados já formados e estarão isentas de contaminação por ervas daninhas.
1.4. As leivas ou placas terão as dimensões de 30 x 30 x 40 x 40 ou, ainda, 60 x 60 cm e, após dispostas sobre a terra
adubada, serão umedecidas e compactadas com emprego de ferramenta própria para a finalidade.
1.5. À medida que se verifique o brotamento da grama, serão estirpadas as ervas daninhas não detectadas na inspeção
preliminar. Essa operação precederá ao período de floração dessas ervas, após o que haverá o perigo de contaminação
generalizada de gramado.
2) Irrigação
Toda a área ajardinada será objeto de regras copiosas e constantes, até que todas as espécies vegetais - grama, arbusto,
árvores, palmeira etc. - apresentem-se em perfeitas condições e com o aspecto de adaptação completa ao novo ambiente.
3) Garantia
3.1. Será da responsabilidade do CONSTRUTOR a substituição das mudas que vierem a perecer no prazo de 30 dias, a
contar do término do plantio.
3.2. Na hipótese do prazo referido no item precedente conflitar com o estabelecido entre o Recebimento Provisório e o
Definitivo, caberá, exclusivamente, à FISCALIZAÇÃO dirimir a pendência, adotando solução que não acarrete nenhum
prejuízo ao PROPRIETÁRIO.
3.3. No prazo citado no item 4.1., retro, ficará o CONSTRUTOR encarregado, também, da manutenção da área ajardinada, o
que implica a realização dos seguintes serviços:
3.3.1. Combate às pragas, se for o caso.
3.3.2. Limpeza da grama e retirada do material excedente.
3.3.3. Apara das bordas dos canteiros e da divisória entre as espécies rasteiras.
3.3.4. Remoção de detritos provenientes de poda.
3.3.5. Varredura e limpezas diversas.
3.3.6. Irrigação, duas vezes ao dia, das áreas ajardinadas.
4) Obrigações complementares
4.1. É da exclusiva responsabilidade do CONSTRUTOR todo o movimento de terra necessário à execução do
ajardinamento.
4.2. Cabe ao CONSTRUTOR, na hipótese de exigida, a legalização do ajardinamento junto aos órgãos municipais com
interferência no assunto.
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LIMPEZA FINAL DA OBRA

Conteúdo do Serviço
1) Mão-de-obra para limpeza de pisos, revestimentos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, bancadas e esquadrias.
2) Não incluso ferramentas e produtos de limpeza.
Critério de Medição
1) Área construída.
Procedimento Executivo
1) Em primeiro lugar deve -se tirar todo o lixo do local, pois facilita na hora da limpeza profunda.
2) Antes de qualquer ação procure entender o que vai limpar e procure o melhor produto para o caso. Cada material
necessita de um tipo de produto específico. Veja abaixo algumas opções que selecionamos para você.
3) Leia as instruções no rótulo e siga o passo a passo. Quando as instruções não são seguidas corretamente, há grandes
chances de estragar o material a ser limpo.
4) Nunca dilua produtos em cima do ambiente a ser limpo, evite o respingamento de concentrados.
5) Não misturar produtos. Isso pode neutralizar sua ação ou causar risco à sua saúde.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para confecção e instalação da placa da obra.
Critério de Medição
1) Por metro quadrado.
Procedimento Executivo
1) A CONTRATADA deverá fornecer e instalar 1 (uma) placa de obra conforme o modelo fornecido pela fiscalização.
2) A empresa também deverá instalar as placas da obra, de identificação da empresa e demais placas exigidas pela
legislação corrente no canteiro de obras e em local de boa visibilidade .
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

Conteúdo do Serviço:
1) Considera-se mão-de-obra para capinagem da vegetação, roçagem de arbustos com foice, retirada de tocos e raízes de
árvores.
Critério de Medição:
1) Área do terreno.
Procedimento Executivo:
1) Os serviços de roçado e destocamento serão executados de modo a não deixar raízes ou tocos de árvore que possam
prejudicar os trabalhos ou a própria obra. Toda a matéria vegetal resultante do roçado e destocamento bem como todo o
entulho depositado no terreno terão de ser removidos do canteiro de obras.
2) O corte de vegetação de porte arbóreo fica subordinado às exigências e às providências seguintes:
-obtenção de licença, em se tratando de árvores com diâmetro de caule (tronco) igual ou superior a 15 cm, medido à
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altura de 1 m acima do terreno circundante;
-em se tratando de vegetação de menor porte, isto é, arvoredo com diâmetro de caule inferior a 15 cm, o pedido de
licença poderá ser suprido por comunicação prévia à municipalidade, que procederá à indispensável verificação e
fornecerá comprovante.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para cravar os pontaletes nos solo e fixação das chapas nos pontaletes.
Critério de Medição
Pela área do tapume.
Procedimento Executivo
1) Cravar os pontaletes no solo, profundidade 0,50 cm, na posição vertical, distanciados aproximadamente 1,10 m um do
outro.
2) Fixar as chapas de madeira compensadas nos pontaletes através de pregos colocadas na posição horizontal. Deve ter
altura mínima de 2,20 m em relação ao nível do terreno.
Normas Técnicas
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de
altura (Mês/Ano: 01/1950)
NBR6495 - Execução de tabiques (Mês/Ano: 02/1985)
BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS

Conteúdo do Serviço
1) Consideram -se mão-de-obra e material para execução do barracão e das suas instalações.
Critério de Medição
1) Pela área de projeção horizontal do abrigo.
Procedimento Executivo
1) Nivelar o solo e aplicar uma camada de 7 cm concreto desempenado.
2) Cravar os pontaletes a cada 1,20m, enterrados 60 cm no solo.
3) Fazer o fechamento das paredes com chapas compensadas fixadas nos pontaletes.
4) Executar o travamento das paredes com tábuas pregadas horizontalmente.
5) Executar a estrutura do telhado em madeira com beiral de 50 cm.
6) Instalar as telhas de fibrocimento.
GALPAO ABERTO PROVISORIO EM MADEIRA, COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO PREPARO DO
TERRENO
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão de obra para a estrutura do galpão em madeira e cobertura de telha de amianto.

Critério de Medição
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Por unidade.

LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" - SINAPI (AGOSTO/2013): 83878

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão de obra para ligação provisória de água entre canteiro e rede pública.
Critério de Medição
Por unidade.
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conteúdo do Serviço:
1) Material e mão -de-obra para aquisição e instalação do cavalete.
2) Não inclui o hidrômetro - Este será fornecido pela conssecionária responsável pelo abastecimento de água na
localidade.
Critério de Medição:
1) Por unidade instalada.
Normas Técnicas:
1) NBR5626 09 1998 - Instalação predial de água fria.
LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E
REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, limpeza, encaixe e instalação da tubulação.
2) Cor branca.
3) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).
4) Os tubos são fabricados em barras de 3 m e 6 m.
5) São ligados à rede pública por concessionária local.
Critério de Medição
1) Por unidade de ligação realizada.
Procedimento Executivo
1) Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa.
2) Marcar a profundidade da balsa na ponta do tubo.
3) Após colocar o anel na virola (canaleta), aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou graxa,
que poderão atacar o anel de borracha.
4) Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de canalizações expostas e 2 mm para
canalizações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo.
5) Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta.
Normas Técnicas
1) NBR 568S - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação -Tubos e
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conexões de PVC, tipo DN – Requisitos

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV
EXCL FORN MEDIDOR

Conteúdo do Serviço
1) Destina-se a pequenas obras residenciais, que normalmente não possuem estes itens definidos em projeto. Para obras
em situação diversa da considerada, as ligações provisórias de água e energia elétrica deverão ser objeto de projetos e
quantificação específico.
Critério de Medição
1) Por unidade.
Procedimento Executivo e Recomendações Diversas:
1) A instalação elétrica no canteiro de obras é executada para ligar as máquinas e iluminar o local da construção, sendo
desfeita quando a obra termina. Antes do começo das obras será necessário ser conhecido: o tipo de fio ou cabo que será
usado; onde ficarão os quadros de força; quantas máquinas serão utilizadas e, ainda, quais as ampliações que serão feitas na
instalação elétrica. Os quadros de distribuição terão de ser de preferência metálicos, a fim de proteger os componentes
elétricos contra umidade, poeira e batidas. Deverão ficar fechados para que os trabalhadores não encostem nas partes
energizadas (vivas) e não guardem roupas, garrafas, marmitas ou outros objetos dentro deles. Os quadros de distribuição
precisam ficar em locais bem visíveis, sinalizados e de fácil acesso e ainda longe da passagem de pessoas, materiais e
equipamentos, tais como: caminhões, escavadeiras, tratores e guindastes. Os quadros elétricos deverão ser instalados
sobre superfícies que não transmitam eletricidade. Se isso não for possível, eles terão de estar aterrados. As chaves
elétricas do tipo faca precisam ser blindadas para impedir que os operários encostem nas partes energizadas (vivas).
Deverão fechar para cima e de tal forma que não ocorra acidentalmente sua ligação por ação da gravidade. A execução e
manutenção da instalação elétrica será realizada por trabalhador qualificado e a supervisão por profissional legalmente
habilitado. Somente podem ser realizados serviços na instalação quando o circuito elétrico não estiver energizado.
Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas
as medidas de proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e equipamentos de
proteção individual. É proibida a tolerância de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos elétricos. As emendas e
derivações dos condutores têm de ser executadas de modo que assegurem a resistência mecânica e o contato elétrico
adequado. O isolamento de emendas e derivações devem ter características equivalentes à dos condutores utilizados. Eles
terão isolamento adequado, não sendo permitido obstruir a circulação de materiais e pessoas. Os circuitos elétricos têm
de ser protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos. Sempre que a fiação de um circuito
provisório se tornar inoperante ou dispensável, ela deve ser retirada pelo eletricista responsável. As chaves blindadas
necessitam ser convenientemente protegidas de intempéries e instaladas em posição que impeça o fechamento acidental
do circuito. Os porta-fusíveis não podem ficar sob tensão quando as chaves blindadas estiverem na posição aberta. As
chaves blindadas somente serão utilizadas para circuitos de distribuição, sendo proibido o seu uso como dispositivo de
partida e parada de máquinas. A instalação elétrica provisória de um canteiro de obras deve ser constituída de:
· chave geral do tipo blindada, de acordo com a aprovação da concessionária local, localizada no quadro principal de
distribuição;
· chave individual, para cada circuito de derivação;
· chave-faca blindada, em quadro de tomadas;
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· chaves magnéticas e disjuntores, para os equipamentos.
2) Os fusíveis das chaves blindadas terão capacidade compatível com o circuito a proteger, não sendo permitida sua
substituição por dispositivos improvisados ou por outros fusíveis de capacidade superior, sem a correspondente troca da
fiação. Em todos os ramais destinados à ligação de equipamentos elétricos, têm de ser instalados disjuntores ou chaves
magnéticas, independentes, que possam ser acionados com facilidade e segurança. As redes de alta-tensão precisam ser
instaladas de modo a evitar contatos acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores em circulação, só podendo
ser instaladas pela concessionária. Os transformadores e estações rebaixadoras de tensão devem ser instalados em local
isolado, sendo permitido somente acesso do profissional legalmente habilitado ou operário qualificado. As estruturas e
carcaças dos equipamentos elétricos têm de ser eletricamente aterradas. Nos casos em que haja possibilidade de contato
acidental com qualquer parte viva energizada, é necessário ser adotar isolamento adequado. Os quadros gerais de
distribuição devem ser mantidos trancados e seus circuitos identificados. Ao ligar ou desligar chaves blindadas no quadro
geral de distribuição, todos os equipamentos têm de estar desligados. Máquinas ou equipamentos elétricos móveis só
podem ser ligados por intermédio de conjunto plugue e tomada. Os fios e cabos serão estendidos em lugares que não
prejudiquem a passagem de pessoas, máquinas e materiais. Se os fios e cabos tiverem de ser estendidos em locais de
passagem, deverão estar protegidos por calhas de madeira, canaletas ou eletrodutos. Poderão também ser colocados a
certa altura, para não possibilitar que as pessoas e máquinas toquem neles. Se forem enterrados, será necessário protegêlos por calhas de madeira, placas de concreto ou eletrodutos. O caminho das redes elétricas enterradas terá de ser
demarcado por placas indicativas. Os fios e cabos deverão ser fixados em isoladores, argolas, braçadeiras e nunca em
materiais que não sejam isolantes, como por exemplo: arames, canos metálicos, pára-raios e vergalhões. As emendas que
forem feitas nos fios e cabos precisam ficar firmes e bem isoladas, não deixando partes descobertas. Os fios e cabos com
muitas emendas, mau isolamento ou fora de uso serão recolhidos e substituídos por novos. Quando os fios e cabos forem
estendidos para tomadas e interruptores, ou quando atravessarem paredes, eles terão de ser protegidos, por exemplo,
com calhas ou eletrodutos. Nunca se poderá ligar mais de um equipamento na mesma tomada, se ela for feita para uma
única ligação. Os equipamentos elétricos precisam estar desligados da tomada quando não estiverem sendo usados. Os
equipamentos elétricos necessitam ter o dispositivo liga-desliga, sendo proibido fazer ligação direta. Nunca se poderá
pendurar ou puxar os equipamentos elétricos pelo fio, para não danificar as ligações. Os circuitos de iluminação terão de
estar ligados à rede elétrica por chaves blindadas. Quando estiverem ligados a quadros elétricos, deverá ser usado o
conjunto plugue-tomada. Nos locais de movimentação de material, as lâmpadas precisam estar protegidas contra batidas,
para não se quebrarem. Nunca poderão ser usadas lâmpadas portáteis se elas não tiverem proteção do tipo gaiola de
arame. Existem três maneiras de evitar que os trabalhadores sofram acidentes por contato direto com partes energizadas
(vivas):
- pelo distanciamento ou afastamento dos operários da rede elétrica: é recomendável deixar a distância mínima de 5 m
entre a rede elétrica e o local de trabalho;
- pelo uso de barreiras: barreiras são tapumes colocados para não possibilitar que os trabalhadores entrem em contato
com a eletricidade;
- pela isolação bem feita.
3) O contato indireto acontece quando uma pessoa toca em peças metálicas que por erro na instalação elétrica ou
defeitos de isolação ficam energizadas (vivas). Canalização metálica e carcaças de equipamentos elétricos são armadilhas
para o operário, se a rede elétrica ou os equipamentos não estiverem aterrados. O aterramento deverá ser feito por
eletricista que conheça perfeitamente a importância de as conexões serem bem executadas e com condições de medir a
resistência elétrica do solo, que terá de ser a menor possível (2 ohms, no máximo). Para fazer o aterramento de um
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equipamento manual, será preciso que o cabo de alimentação tenha o fio de proteção terra (verde ou verde-amarelo) e
que ele seja ligado ao equipamento, e ainda verificar se próximo da instalação existe a ligação elétrica entre a tomada e a
haste de aterramento. Todos os equipamentos elétricos precisam estar aterrados, com exceção dos que tenham dupla
isolação ou dos que funcionem com menos de 50 V. Antes de começar o trabalho em lugares molhados ou úmidos, será
preciso examinar os fios e cabos, os equipamentos e as ligações elétricas. Nessas condições, qualquer defeito que for
encontrado deverá ser logo consertado. O perigo aumenta porque a umidade facilita a passagem da corrente elétrica pelo
corpo do trabalhador. A instalação elétrica terá de ser verificada constantemente por eletricista, que precisa mantê -la em
boas condições de uso. Deverá ser colocado um aviso na chave geral, proibindo que ela seja ligada quando a instalação
elétrica estiver em manutenção. É recomendável o uso de cadeado na chave geral, para que ela não seja ligada por acaso.
O eletricista precisa usar capacete, luvas de borracha, botinas de couro com solado de borracha sem partes metálicas e
óculos de segurança. Ele deverá ter os aparelhos necessários para saber se a instalação está energizada (viva) ou não, e
ferramentas com cabos cobertos com material isolante. Na manutenção de equipamentos elétricos, o eletricista necessita
ter certeza de não trocar o fio-terra (verde, verde-amarelo) com o fio energizado (vivo) em relação aos terminais do
equipamento, porque, se isso acontecer, a carcaça do equipamento ficará energizada. A troca de fusíveis ou qualquer
serviço em caixas de ligação é perigosa. Por isso, para fazer esse trabalho, o eletricista deverá ficar em cima de um tapete
de borracha ou de uma tábua, principalmente em lugares úmidos, e usar um alicate com cabos de material isolante. Um
fusível queimado terá de ser trocado por outro dos mesmos tipo e capacidade. Nunca será colocado fusível no condutor
neutro (azul-claro) que passa pela chave-faca, pois a fase neutra nunca poderá ser interrompida (pela queima do fusível).
Para ligar ou desligar as chaves elétricas, o trabalhador não deverá ficar na sua frente. Em caso de choque elétrico, a
gravidade do acidente que a eletricidade poderá causar depende:
- da intensidade da corrente elétrica;
- do caminho que a corrente elétrica percorre pelo corpo do operário;
- do tempo que o trabalhador fica em contato com a eletricidade.
4) No caso de acidente, será preciso agir rápido, porque quanto mais tempo uma pessoa ficar sofrendo o choque elétrico,
menos chance ela terá de sobreviver. Primeiramente, deverá ser desligada a chave geral. Se esta puder ser desligada, terá
de ser feito o seguinte:
- usar luvas de borracha para soltar o operário da rede elétrica;
- se não houver luvas de borracha, ficar em cima de um tapete de borracha ou de madeira seca.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M,
SEM REAPROVEITAMENTO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para locação da obra e execução de gabarito de madeira.
Critério de Medição
1) Área de projeção horizontal da edificação.
Procedimento Executivo
1) Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm,
em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.
2) Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos são marcados com linhas
esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de
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prumo.
Recomendações Diversas
1) A locação deverá ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados),
que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos.
A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perímetro da obra. As
tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de
demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 2) É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes)
das fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), da precisão da locação dentro dos
limites aceitáveis pelas normas usuais de construção.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA,
ENTRE 1,5 E 3M DE PROFUNDIDADE

Conteúdo do Serviço:
1) Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.
2) Escavação de material de 2ª categoria executada manualmente.
3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20%.
Critério de Medição:
Volume medido no corte.
Recomendações Diversas
Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão empregados métodos de trabalho que evitem
ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:
- escoamento ou ruptura do terreno das fundações,
- descompressão do terreno da fundação,
- descompressão do terreno pela água.

Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como segue:
- material de 1ª categoria: em teor, na unidade de escavação em que se apresenta, compreende a terra em geral, piçarra
ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição e seixos, rolados ou não, com diâmetro máximo de 15 cm;
- material de 2ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica inferior à do granito;
- material de 3ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica igual ou superior à do granito.
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

Conteúdo do Serviço :
1) O coeficiente de produtividade apresentado é um dado médio de mercado e para obtê -lo considerou -se o transporte do
concreto até o andar da concretagem por elevador de obras, e os esforços demandados desde o descarregamento do
concreto do caminhão -betoneira (ou betoneira, no caso de ser feito em obra) até o sarrafeamento/desempenamento.
Para esses dois últimos serviços não foram inclusos os esforços relativos a acabamentos especiais - como os feitos com
desempenadeiras mecânicas. Também foram desconsiderados o esforço relativo à cura das peças moldadas e a mão -deobra de profissionais para executar o controle tecnológico, mestres, eletricistas e encanadores que eventualmente
acompanhem a concretagem.
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Critério de Medição:
1) Volume calculado na planta de fôrmas computando uma só vez o volume referente à intersecção de pilares, vigas e
lajes.
Procedimento Executivo:
1) Observar se as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento.
2) TRANSPORTE: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de borracha)
somente para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante.
3) LANÇAMENTO: deverá ser feito logo após o amassamento, nas fôrmas previamente molhadas. Em nenhuma hipótese
lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas peças
com altura maiores que 3 m, o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das
fôrmas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas.
4) ADENSAMENTO / VIBRAÇÃO: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da
fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do
tempo recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e
retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos
tempo, produzem melhores resultados.
5) ACABAMENTO: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre as taliscas e
desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve -se
verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar
o acabamento final com desempenadeira de madeira.
6) CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, 7 dias.
Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa manter -se úmido
(areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma.
Normas Técnicas:
1) NBRNM67 2 1998 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone.
FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)

Conteúdo do Serviço
1) Consideram -se material e mão -de-obra para fabricação, montagem (inclusive de travamentos) e desforma.
Critério de Medição
Área desenvolvida na planta de formas (superfície da forma em contato com o concreto).
Procedimento Executivo
1) As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas.
2) As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são
utilizados para fazer o travamento da forma.
3) A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento.
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE

Página 26 de 76

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE
LOCAL: RUA PROJETADA, S/Nº, BAIRRO VILA SANTA ISABEL, JUCURUTU/RN
DATA: MAIO DE 2014

Conteúdo do Serviço:
1) Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admitiu -se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, dependendo do grau de organização
do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar de 4 à 16%.
Critério de Medição:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão
consideradas no coeficiente de consumo unitário.
Procedimento Executivo:
1) Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, conforme disposição
de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as
crostas da ferragem e ferrugem.
Normas Técnicas:
1) NBR7480 09 2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação (VÁLIDA A PARTIR
DE 03.03.2008).
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM - SINAPI
(AGOSTO/2013): 83737

Conteúdo do Serviço:
1) Considera material e mão -de-obra para aquisição e aplicação da manta de 3mm.
Critério de Medição:
1) Pela área real desenvolvida impermeabilizada.
Procedimento Executivo:
1) A superfície a ser impermeabilizada deve estar limpa e seca. Regularizar com argamassa de cimento e areia traço 1:3,
com adição hidrófugo, dando caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de águas pluviais.
2) Aplicar a manta asfáltica com auxílio de maçarico, conforme orientação do fabricante.
3) Emendas: fazer sobreposição de 10cm com maçarico.
4) Efetuar biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida.
5) Efetuar arremates de batentes, pilares e muretas.
Normas Técnicas:
1) NBR9575 10 2003 - Impermeabilização - Seleção e projeto.
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para preparo, aplicação e desempeno da argamassa de proteção.
Critério de Medição
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1) Pela área de aplicação da proteção.
Procedimento Executivo
1) Sobre a impermeabilização aplica -se a argamassa para proteção com 3 cm de espessura, acabamento rústico, juntas
formando quadros com cerca de 15m² e com juntas de 3 cm.
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA,
INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

Conteúdo do Serviço
1) Consideram -se material e mão-de-obra para execução de fôrma, armação, preparo e lançamento do concreto e
desforma da verga.
2) A seção transversal das vergas e contravergas deve ser no mínimo correspondente à dos blocos.
Critério de Medição
1) Por comprimento de verga.
Procedimento Executivo
1) Preparar no local a fôrma constituída de dois painéis laterais e um painel inferior.
2) Preparar a ferragem e colocar na fôrma.
3) No caso de vergas para portas, faz -se necessária a utilização de escoramentos.
4) Na presença de sucessivos vãos, cujas distâncias sejam inferiores a 0,60 m, deve -se especificar uma verga contínua.
6) Para vãos até 1 metro, substitua a barra de aço de 3/8" por duas barras de ferro 1/4" por metro de verga, ultrapassando
o vão em pelo menos 20 cm.
CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA, SEM LANÇAMENTO

Conteúdo do Serviço:
1) Considera materiais e mão -de-obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em obra com betoneira.
2) Não estão considerados nesta composição o transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto.
Critério de Medição:
1) Volume de concreto.
Procedimento Executivo
1) MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com eventuais aditivos
líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o
tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos.
2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos -de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 30 m³ de
concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou
marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos -de-prova com idade de sete dias. A resistência alcançada
deve ser maior que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias.
Normas Técnicas:
1) NBR12655 08 2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento.
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ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE

Conteúdo do Serviço
1) Considera cortes, montagem, contraventamentos, fixação de tesouras, terças, caibros, pontaletes e ripas.
2) A madeira utilizada é peroba aparelhada ou outra de qualidade equivalente.
3) Considera que as madeiras são adquiridas nas bitolas comerciais, não incluindo serviço de serraria.
4) Dimensões comerciais das peças (seção transversal):
- Vigas: 6 x 12 cm e 6 x 16 cm.
- Caibros: 5 x 6 cm.
- Ripas 1 x 5 cm.
- Pranchas 5 x 30 cm.
- Colunas 15 x 15 cm e 30 x 30 cm.
- Pontalete 7,5 x 7.5 cm.
5) Comprimento: de 2,0 a 6,0 m variando de 0,5 em 0,5 m.
6) Foi adotado para fins de orçamento, um tipo de ferragem mais representativa, embora sejam utilizados vários tipos de
ferragem.
7) O mesmo ocorre com os pregos. São utilizadas várias bitolas.
Critério de Medição
Pela área de projeção horizontal do telhado.
Procedimento Executivo
1) As superfícies do topo das peças de madeira da estrutura do telhado ou cobertura, expostas ao ambiente exterior,
devem ser impermeabilizadas.
2) Ligações de peças sujeitas a esforços de tração devem ser efetuadas com o auxílio de cobre-juntas metálicos, fixados
com parafusos.
3) As ligações de apoio de peças de madeira derem ser feitas por encaixe, podendo ser reforçadas com talas laterais de
madeira, fitas metálicas ou chapas de aço focadas com parafusos.
4) As terças podem ser apoiadas nos oitões em alvenaria através de um reforço na região do apoio com dois ferros de 5 ou
6,3 mm na última junta horizontal e acima da última fiada, dentro de uma camada de reboco.
5) As emendas dos pontaletes devem ser asseguradas pelos dois lados com duas talas de madeira presas ou com duas
chapas de aço parafusadas.
6) As emendas das terças devem ser feitas sobre os apoios ou aproximadamente 1/4 do vão, com chanfros de 45º no
sentido da parte mais curta da terça.
7) Reforçar as emendas com cobre-juntas de madeira em ambas as faces laterais da terça, pregadas em fileiras horizontais.
Normas Técnicas
NBR7190 - Projeto de estruturas de madeira
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da const ução - 18.7 - Carpintaria
NBR7203 - Madeira serrada e beneficiada
NR18 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Telhados e coberturas
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
Conteúdo do Serviço
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1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, emboçamento e colocação das telhas .
2) Não inclusos os serviços de transporte do material e madeiramento.
3) O peso aproximado de cada peça é de 1,9 kg.
4) O consumo de telhas calculado foi para um telhado com inclinação de 35%. Se a inclinação de projeto for diferente da
adotada, utilizar um consumo de 28 un/m², multiplicado pelo fator de correção da tabela prática, conforme inclinação
correspondente.
Critério de Medição
Pela área medida em projeção horizontal.
Procedimento Executivo
1) A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando -se pelo beiral e prosseguindo-se em direção à cumeeira.
2) As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente naquelas da fiada anterior.
3) Inicia-se pela colocação dos canais, que devem ser emboçados, posicionando-se com sua parte mais larga em direção à
cumeeira.
4) Espaçar os canais o máximo possível dentro da largura das capas, de maneira que as capas se apóiem nas abas laterais
dos canais.
5) Os canais das fiadas superiores devem ser posicionados sobre aqueles das fiadas inferiores, conforme as saliências e
reentrâncias eventualmente existentes, observando -se sempre um cobrimento longitudinal mínimo de 6 cm entre eles.
6) Para a execução de telhados "seiados" - (tipo chinês) deve ser observada a inclinação mínima no ponto do telhado de
menor caimento.
7) Posicionar simultaneamente as telhas em todas as águas do telhado, para que seu peso seja distribuído uniformemente
sobre a estrutura de madeira.
Normas Técnicas
NBR15310 11 2005 - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio.
CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para preparo da argamassa, colocação e emboçamento das cumeeiras cerâmicas.
2) Peso aproximado das cumeeiras 2,5 kg/un.
Critério de Medição
Por comprimento de cumeeira.
Normas Técnicas
NR18 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Telhados e coberturas (Mês/Ano: 01/1950)
NBR8039 - Projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo francesa (Mês/Ano: 06/1983)
RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão de obra para confecção e instalação do rufo de concreto.
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Critério de Medição
1) Por comprimento de rufo instalado.
Procedimento Executivo
1) Os rufos deverão ser produzidos em concreto, dando acabamento à parte alta do telhado, e devem ser implantados no
encontro do telhado com as paredes, tanto no sentido horizontal quanto lateral.
2) A face superior da parede deve ter uma inclinação de 5% para o lado interno a fim de evitar manchas precoces na
fachada.
Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Telhados e coberturas.
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 12M

Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para montagem de estrutura metálica conforme projeto.
2) Barras com seção transversal em forma de "T", "U", "I", "H" e cantoneiras produzidas com aço de baixo teor de
carbono, de acordo com a norma ASTM A36.
3) Não inclui: colunas e fechamentos metálicos, serviços gerais em alvenaria e concreto, telhas de cobertura e pintura de
acabamento.
Critério de Medição
1) Pela área de projeção horizontal da cobertura.
Procedimento Executivo
1) Após o corte, as peças deverão ser esmerilhadas e removidas as rebarbas para permitir o ajustamento das partes que
serão parafusadas ou soldadas.
2) Na execução parafusada, deverão ser colocados parafusos provisórios, para manter a posição relativa das peças
estruturais, antes de sua fixação definitiva.
3) Após a fabricação, as superfícies deverão ser limpas e pintadas de acordo com as especificações de pintura do projeto.
4) A estrutura deverá ser montada, nivelada e prumada, dentro das tolerâncias previstas pela norma brasileira.
Normas Técnicas
NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção - 18.10 - Estruturas metálicas.
COBERTURA COM TELHA DE POLICARBONATO, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - COMPOSIÇÃO

Critério de Medição
Pela área medida em projeção horizontal.
Procedimento Executivo
1) Verificação da estrutura: Verifique o alinhamento e o distanciamento dos apoios para a correta instalação.
2) Corte das Chapas e Perfis: Utilize ferramentas e serras adequadas para os cortes, mantendo as chapas bem apoiadas
evitando assim as rebarbas. Remover o excesso de partículas do interior dos alvéolos (com aspirados).
3) Vedação dos Alvéolos: Tenha certeza que não há sujeira dentro dos alvéolos nem unidade; Vede as extremidades das
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chapas (conforme figura ao lado); Encaixe o perfil U em alumínio ou em policarbonato.
4) Preparação das Gaxetas e/ou Perfis: Fure os perfis previamente cortados; Encaixe as gaxetas GX274 nos perfis; Se
houver gaxetas GX1619, lixá -las e aplicar cola recomenda.
5) Instalação de Gaxetas e Perfis: Cole as gaxetas (se houver) nos apoios; Fixe os perfis base (se houver).
6) Posicionamento das Chapas sobre os apoios: Verifique o lado correto a ser instalado voltado para o sol (o filme de
proteção indicará); Levante os filmes próximo das bordas; Manuseie com cuidado as chapas, evitando arrastá -las sobre os
apoios; Obedeça as folgas de dilatação.
7) Parafusamento dos Perfis Superiores e/ou execução de pré -furos na chapa (se houver): Dimensione fixadores
adequados; Dimensione brocas para as furações; Evite aperto excessivo nas chapas e nos perfis; utilize arruelas de vedação
nos pré-furos.
8) Retirada dos Filmes: Logo após a instalação, retire os filmes de proteção de ambas as faces; Retire as sobras de
materiais e filmes sobre a cobertura e calhas.
9) Lavagem Final: Após a instalação, recomenda -se lavar com água morna de preferência, para a diminuição de eletricidade
estática.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E
DOBRADICA COM ANEL

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para preparo da argamassa, chumbamento do batente na parede, colocação das
ferragens, guarnição e fixação da folha de porta no batente.
2) Porta lisa semi-oca com acabamento para receber verniz ou tinta. As portas semi -ocas são recomendadas apenas para o
uso interno.
3) Argamassa para chumbamento do batente: cimento e areia traço 1:3.
2) Não inclui pintura e impermeabilização do batente.
Critério de Medição
1) Por unidade.
Procedimento Executivo
1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.
2) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a alvenaria.
3) Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilize duas réguas de madeira para manter o esquadro.
4) Na alvenaria chumbar dois tacos em cada lateral e dois acima.
5) Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro.
6) Entre o taco e o batente use calço na espessura exata, não utilizar cunhas, atenção pois o parafuso deverá penetrar no
taco no mínimo dois centímetros de profundidade.
7) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.
8) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta. Não tente
corrigir as arestas da folha com plaina. Instalar a folha da porta somente depois de terminar os serviços de revestimentos
de parede.
9) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha.
Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo.
Normas Técnicas
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1) NBR8037 06 1983

- Porta de madeira de edificação.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E
DOBRADICA COM ANEL

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para preparo da argamassa, chumbamento do batente na parede, colocação das
ferragens, guarnição e fixação da folha de porta no batente.
2) Porta lisa semi-oca com acabamento para receber verniz ou tinta. As portas semi -ocas são recomendadas apenas para o
uso interno.
3) Argamassa para chumbamento do batente: cimento e areia traço 1:3.
2) Não inclui pintura e impermeabilização do batente.
Critério de Medição
1) Por unidade.
Procedimento Executivo
1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.
2) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a alvenaria.
3) Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilize duas réguas de madeira para manter o esquadro.
4) Na alvenaria chumbar dois tacos em cada lateral e dois acima.
5) Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro.
6) Entre o taco e o batente use calço na espessura exata, não utilizar cunhas, atenção pois o parafuso deverá penetrar no
taco no mínimo dois centímetros de profundidade.
7) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.
8) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta. Não tente
corrigir as arestas da folha com plaina. Instalar a folha da porta somente depois de terminar os serviços de revestimentos
de parede.
9) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha.
Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo.
Normas Técnicas
1) NBR8037 06 1983 - Porta de madeira de edificação.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 100X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E
DOBRADICAS COM ANEL - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço :
1) Considera material e mão -de-obra para preparo da argamassa, chumbamento do batente na parede, colocação das
ferragens, guarnição e fixação da folha de porta no batente.
2) Porta lisa semi -oca com acabamento para receber verniz ou tinta. As portas semi -ocas são recomendadas apenas para o
uso interno.
3) Argamassa para chumbamento do batente: cimento e areia traço 1:3.
2) Não inclui pintura e impermeabilização do batente.
Critério de Medição :
1) Por unidade.
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Procedimento Executivo :
1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.
2) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a alvenaria.
3) Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilize duas réguas de madeira para manter o esquadro.
4) Na alvenaria chumbar dois tacos em cada lateral e dois acima.
5) Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro.
6) Entre o taco e o batente use calço na espessura exata, não utilizar cunhas, atenção pois o parafuso deverá penetrar no
taco no mínimo dois centímetros de profundidade.
7) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.
8) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta. Não tente
corrigir as arestas da folha com plaina. Instalar a folha da porta somente depois de terminar os serviços de revestimentos
de parede.
9) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de linha.
Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo.
Normas Técnicas:
1) NBR8037 06 1983 - Porta de madeira de edificação.
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA DE CORRER, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR, TRILHOS E
RODIZIOS - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço
1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3.
2) Normalmente, as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste da esquadria, ficando a cargo da obra o
chumbamento dos contra marcos.
3) Considera porta de correr de madeira.
Critério de Medição
Área da porta colocada em função do vão-luz.
Procedimento Executivo
1) Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar cunhas.
2) Acertar o prumo e o nível da peça.
3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa (uma parte de
cimento para três de areia).
4) Depois que o cimento secar, retirar os calços de madeira e fechar os buracos com argamassa.
5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura.
7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro irá gerar problemas de infiltração
de água que acabará dificultando a abertura e fechamento.
Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar, item 11.4.
Caderno de Encargos, item P -14.ALU.1.
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PORTA EM MADEIRA COMPENSADA LISA DE CORRER, 120X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR, TRILHOS E
RODIZIOS - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço
1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3.
2) Normalmente, as empresas fabricantes efetuam a montagem e ajuste da esquadria, ficando a cargo da obra o
chumbamento dos contra marcos.
3) Considera porta de correr de madeira.
Critério de Medição
Área da porta colocada em função do vão-luz.
Procedimento Executivo
1) Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar cunhas.
2) Acertar o prumo e o nível da peça.
3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa (uma parte de
cimento para três de areia).
4) Depois que o cimento secar, retirar os calços de madeira e fechar os buracos com argamassa.
5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura.
7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro irá gerar problemas de infiltração
de água que acabará dificultando a abertura e fechamento.
Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar, item 11.4.
Caderno de Encargos, item P -14.ALU.1.

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES

Conteúdo do Serviço
1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3.
2) Considera porta de abrir, com anodização natural brilhante e alumínio série 25.
Critério de Medição
Área da porta colocada em função do vão -luz.
Procedimento Executivo
1) Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar cunhas.
2) Acertar o prumo e o nível da peça.
3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa (uma parte de
cimento para três de areia).
4) Depois que o cimento secar, retirar os calços de madeira e fechar os buracos com argamassa.
5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura.
6) Quando terminar o acabamento, fixar a porta que é parafusada no contramarco.
7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro irá gerar problemas de infiltração
de água que acabará dificultando a abertura e fechamento.
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FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO

Conteúdo do Serviço :
1) Considera material e mão -de-obra para aquisição e instalação da fechadura.
Critério de Medição :
1) Por unidade instalada.
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO - SINAPI (AGOSTO/2013): 84880
Conteúdo do Serviço :
1) Considera material e mão -de-obra para aquisição e instalação da fechadura.

Critério de Medição :
1) Por unidade instalada.
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25

Conteúdo do Serviço
1) Inclui material e mão de obra para aquisição e instalação da esquadria.
Critério de Medição
1) Pela área efetiva de esquadria.
JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, LINHA 25

Conteúdo do Serviço
1) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3.
Critério de Medição
Por área da janela, em função do vão -luz.
Procedimento Executivo
1) Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar cunhas.
2) Acertar o prumo e o nível da peça.
3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa (1 parte de cimento
para 3 de areia).
4) Depois que o cimento secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos com argamassa.
5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura.
6) Quando terminar o acabamento, fixar janela, que é parafusada no contramarco.
7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro irá gerar problemas de infiltração
de água que acabará dificultando o abertura e fechamento.
Normas Técnicas
NBR10831 - Projeto e utilização de caixilhos para edificações de uso residencial e comercial - Janelas (Mês/Ano: 06/1989)
NBR10820 - Caixilhos para edificação - Janela (Mês/Ano: 06/1989)
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NBR10821

- Caixilhos para edificação

- Janelas (Mês/Ano: 08/2000)

JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO E VIDRO - COMPOSIÇÃO

CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão -de-obra para preparo da argamassa, chumbamento do batente, montagem dos caixilhos e
folhas, colocação das ferragens e guarnições.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por área de janela.
PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a alvenaria.
2) Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilize duas réguas de madeira para manter o esquadro.
3) Na alvenaria chumbar dois tacos em cada lateral, dois acima e dois abaixo.
4) Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro.
5) Entre o taco e o batente use calço na espessura exata, não utilizar cunhas, pois o prego deverá penetrar no taco no
mínimo dois centímetros de profundidade.
6) Fixar o batente em todos os tacos.
7) As guarnições devem ser cortadas em meia esquadria para o perfeito encaixe na parte superior.
8) Juntar as peças cortadas e pregue-as no batente, utilize pregos sem cabeça.
9) Montar as folhas e os caixilhos com as ferragens.
10) As folhas de janela devem entre si, conter uma folga de 2 milímetros e as folhas em relação aos batentes1 milímetro,
estes servem para dilatação.
11) A janela guilhotina utiliza borboletas para mantê -las abertas, estas devem ser instaladas nas duas laterais.
PAINEL COM PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço
1) Vidro temperado é um vidro que foi submetido a um tratamento térmico chamado têmpera, tornando -se mais
resistente a choques mecânicos e térmicos, mantendo as características de transmissão luminosa e aparência.
2) Em caso de quebra: fragmenta -se em minúsculos pedaços, com arestas menos cortantes.
3) Cortes, furos e recortes não são possíveis após o processo de têmpera,
instalação através de sistema auto -estrutural, fixado com peças metálicas, montadas por aperto, eliminando a necessidade
de esquadrias.
4) "Diversos sobre materiais" é o percentual de mão -de-obra para execução do serviço que incide sobre o custo total do
serviço
Critério de Medição
Por área de conjunto instalado.
Normas Técnicas
NBR11706 - Vidros na construção civil (Mês/Ano: 04/1992)
NBR7199 - Projeto, execução e aplicações de vidros na construção civil (Mês/Ano: 11/1989)
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ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - SINAPI (AGOSTO/2013): 85005

Conteúdo do Serviço
Consideram -se material e mão -de-obra para instalação do espelho.
Critério de Medição
Pela área do espelho.
LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA E TORNEIRA DE PRESSÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E
ACESSÓRIOS - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço
1) Considera a mão de obra e materiais para a instalação do lavatório com coluna suspensa, dos metais e acessórios.
Critério de Medição
Por unidade instalada.
Normas Técnicas
NBR8160 9 1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.
TANQUE EM LOUÇA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, TORNEIRA DE PRESSÃO COM AREJADOR E ACESSÓRIOS COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço
1) Considera a mão de obra e materiais para a instalação do tanque com coluna suspensa, dos metais e acessórios.
Critério de Medição
Por unidade instalada.
Normas Técnicas
NBR8160 9 1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.
LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX, 150 X 60CM, TORNEIRAS DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS

Conteúdo do Serviço
1) Considera materiais e mão de obra para aquisição e instalação do lavatório tipo calha de aço inox, da torneira e
acessórios.
Critério de Medição
Por conjunto instalado.
BANCADA DE AÇO INOX, 120 X 60CM, COM CUBA CENTRAL DE 50 X 40 X 30CM E TESTEIRA DE 10CM, TORNEIRA DE
PRESSÃO DE PAREDE E ACESSÓRIOS - COMPOSIÇÃO
Conteúdo do Serviço
1) Considera materiais e mão de obra para aquisição e instalação da bancada e cuba de aço inox, da torneira e acessórios.

Critério de Medição
Por conjunto instalado.
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BANCADA DE AÇO INOX, 140 X 60CM, COM CUBA CENTRAL DE 50 X 40 X 30CM E TESTEIRA DE 10CM, TORNEIRA DE
PRESSÃO DE PAREDE E ACESSÓRIOS - COMPOSIÇÃO
Conteúdo do Serviço
1) Considera materiais e mão de obra para aquisição e instalação da bancada e cuba de aço inox, da torneira e acessórios.

Critério de Medição
Por conjunto instalado.
BANCADA DE AÇO INOX, 150 X 60CM, COM CUBA CENTRAL DE 50 X 40 X 30CM E TESTEIRA DE 10CM, TORNEIRA DE
PRESSÃO DE PAREDE E ACESSÓRIOS - COMPOSIÇÃO
Conteúdo do Serviço
1) Considera materiais e mão de obra para aquisição e instalação da bancada e cuba de aço inox, da torneira e acessórios.

Critério de Medição
Por conjunto instalado.
BANCADA DE AÇO INOX, 170 X 60CM, COM CUBA CENTRAL DE 50 X 40 X 30CM E TESTEIRA DE 10CM, TORNEIRA DE
PRESSÃO DE PAREDE E ACESSÓRIOS - COMPOSIÇÃO
Conteúdo do Serviço
1) Considera materiais e mão de obra para aquisição e instalação da bancada e cuba de aço inox, da torneira e acessórios.

Critério de Medição
Por conjunto instalado.
BANCADA DE AÇO INOX, 270 X 60CM, COM CUBA CENTRAL DE 50 X 40 X 30CM E TESTEIRA DE 10CM, TORNEIRA DE
PRESSÃO DE PAREDE E ACESSÓRIOS - COMPOSIÇÃO
Conteúdo do Serviço
1) Considera materiais e mão de obra para aquisição e instalação da bancada e cuba de aço inox, da torneira e acessórios.

Critério de Medição
Por conjunto instalado.
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço :
1) Consideram -se material e mão -de-obra para aquisição e instalação da bacia sanitária, caixa de descarga e todos os
acessórios.
Critério de Medição :
1) Por unidade instalada.
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento e instalação de chuveiro elétrico.
Critério de Medição
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1) Por unidade instalada.
Procedimento Executivo
1) A instalação corresponderá à sua adequada montagem e conexão à rede elétrica, que deverá ser feita de acordo com o
projeto, com as normas da ABNT e com as instruções do respectivo fabricante.
2) Antes da instalação, a rede elétrica deverá ser testada, devendo ser verificado:
- o isolamento dos circuitos;
- o isolamento entre condutores e entre condutores e fio terra;
- a tensão e corrente nos circuitos;
- o funcionamento adequado das tomadas e disjuntores;
- o aterramento dos circuitos e tomadas para aparelhos que o requeiram.
3) A instalação deverá ser executada com cautela, para se evitar danos aos aparelhos.
4) Após a instalação, os aparelhos deverão ser testados.
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 COMPOSIÇÃO
Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação do banco portátil.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
PORTA PAPEL HIGIÊNICO PLÁSTICO ABS - COMPOSIÇÃO

Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação do porta papel higiênico.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
PORTA PAPEL TOALHA PLÁSTCO ABS - COMPOSIÇÃO

Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação do porta papel toalha.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
PORTA SABONETE LÍQUIDO PLÁSTICO - COMPOSIÇÃO

Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da saboneteira.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE

Página 40 de 76

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE
LOCAL: RUA PROJETADA, S/Nº, BAIRRO VILA SANTA ISABEL, JUCURUTU/RN
DATA: MAIO DE 2014

BARRA DE APOIO RETA PARA PNE EM INOX - 40CM - COMPOSIÇÃO

Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para fixação da barra de apoio.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
BARRA DE APOIO RETA PARA PNE EM INOX - 80CM - COMPOSIÇÃO

Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para fixação da barra de apoio.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
BARRA DE APOIO EM "L" PARA PNE EM INOX - 70 X 70CM - COMPOSIÇÃO

Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para fixação da barra de apoio.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO PARA PNE EM INOX - 60 X 40CM - COMPOSIÇÃO

Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para fixação da barra de apoio.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, inclusive as conexões.
2) Cor marrom (tubos e conexões).
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75m.c.a./metros de coluna d'água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Tubos (barras) de 6,00m com ponta e bolsa soldável.
Critério de Medição
1) Por comprimento de tubulação instalada, incluindo conexões.
Procedimento Executivo
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa d'água,
tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
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2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece
a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o
adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
Normas Técnicas
1) NBR5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável - Requisitos
(Mês/Ano: 01/1999).
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, inclusive as conexões.
2) Cor marrom (tubos e conexões).
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75m.c.a./metros de coluna d'água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Tubos (barras) de 6,00m com ponta e bolsa soldável.
Critério de Medição
1) Por comprimento de tubulação instalada, incluindo conexões.
Procedimento Executivo
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa d'água,
tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece
a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o
adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
Normas Técnicas
1) NBR5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável - Requisitos
(Mês/Ano: 01/1999).
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, inclusive as conexões.
2) Cor marrom (tubos e conexões).
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75m.c.a./metros de coluna d'água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Tubos (barras) de 6,00m com ponta e bolsa soldável.
Critério de Medição
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1) Por comprimento de tubulação instalada, incluindo conexões.
Procedimento Executivo
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa d'água,
tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece
a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o
adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
Normas Técnicas
1) NBR5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável - Requisitos
(Mês/Ano: 01/1999).
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Material e mão-de-obra para instalação do registro na tubulação.
2) Destinado a interrupção eventual de passagem de água para reparo na rede ou ramal. O registro deve ficar
completamente aberto para evitar danos em seus componentes.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
Procedimento Executivo
1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras externas do tubo (se for de aço galvanizado) ou
do adaptador (se for de PVC).
2) No momento da instalação do registro de gaveta, a cunha deve estar na posição fechada. Estando aberta a sede do
registro (localizada no corpo) pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo.
3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve -se fazer um número reduzido de fio de rosca (não superior ao registro), para
melhor acomodação das peças. Não apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro).
4) Também deve -se tomar cuidado com as conexões de ferro e PVC, pois o aperto em demasia pode inutilizar o registro.
Normas Técnicas
1) NBR5626 - Instalação predial de água fria (Mês/Ano: 09/1998).
REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Material e mão -de-obra para instalação do registro na tubulação.
2) Destinado a interrupção eventual de passagem de água para reparo na rede ou ramal. O registro deve ficar
completamente aberto para evitar danos em seus componentes.
Critério de Medição
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1) Por unidade instalada.
Procedimento Executivo
1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras externas do tubo (se for de aço galvanizado) ou
do adaptador (se for de PVC).
2) No momento da instalação do registro de gaveta, a cunha deve estar na posição fechada. Estando aberta a sede do
registro (localizada no corpo) pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo.
3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve -se fazer um número reduzido de fio de rosca (não superior ao registro), para
melhor acomodação das peças. Não apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro).
4) Também deve -se tomar cuidado com as conexões de ferro e PVC, pois o aperto em demasia pode inutilizar o registro.
Normas Técnicas
1) NBR5626 - Instalação predial de água fria (Mês/Ano: 09/1998).
REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Material e mão-de-obra para instalação do registro na tubulação.
2) Destinado a interrupção eventual de passagem de água para reparo na rede ou ramal. O registro deve ficar
completamente aberto para evitar danos em seus componentes.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
Procedimento Executivo
1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras externas do tubo (se for de aço galvanizado) ou
do adaptador (se for de PVC).
2) No momento da instalação do registro de gaveta, a cunha deve estar na posição fechada. Estando aberta a sede do
registro (localizada no corpo) pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo.
3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve -se fazer um número reduzido de fio de rosca (não superior ao registro), para
melhor acomodação das peças. Não apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro).
4) Também deve -se tomar cuidado com as conexões de ferro e PVC, pois o aperto em demasia pode inutilizar o registro.
Normas Técnicas
1) NBR5626 - Instalação predial de água fria (Mês/Ano: 09/1998)
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Material e mão -de-obra para instalação do registro na tubulação.
2) Destinado a interrupção eventual de passagem de água para reparo na rede ou ramal. O registro deve ficar
completamente aberto para evitar danos em seus componentes.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
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Procedimento Executivo
1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras externas do tubo (se for de aço galvanizado) ou
do adaptador (se for de PVC).
2) No momento da instalação do registro de gaveta, a cunha deve estar na posição fechada. Estando aberta a sede do
registro (localizada no corpo) pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo.
3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve -se fazer um número reduzido de fio de rosca (não superior ao registro), para
melhor acomodação das peças. Não apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro).
4) Também deve -se tomar cuidado com as conexões de ferro e PVC, pois o aperto em demasia pode inutilizar o registro.
Normas Técnicas
1) NBR5626 - Instalação predial de água fria (Mês/Ano: 09/1998).
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Material e mão-de-obra para instalação do registro na tubulação.
2) Destinado a interrupção eventual de passagem de água para reparo na rede ou ramal. O registro deve ficar
completamente aberto para evitar danos em seus componentes.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
Procedimento Executivo
1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras externas do tubo (se for de aço galvanizado) ou
do adaptador (se for de PVC).
2) No momento da instalação do registro de gaveta, a cunha deve estar na posição fechada. Estando aberta a sede do
registro (localizada no corpo) pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo.
3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve -se fazer um número reduzido de fio de rosca (não superior ao registro), para
melhor acomodação das peças. Não apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro).
4) Também deve -se tomar cuidado com as conexões de ferro e PVC, pois o aperto em demasia pode inutilizar o registro.
Normas Técnicas
1) NBR5626 - Instalação predial de água fria (Mês/Ano: 09/1998).
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conteúdo do Serviço
1) Material e mão -de-obra para instalação da válvula na tubulação.
Critério de Medição
Por unidade instalada.
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI (AGOSTO/2013): 73795/009

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE

Página 45 de 76

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE
LOCAL: RUA PROJETADA, S/Nº, BAIRRO VILA SANTA ISABEL, JUCURUTU/RN
DATA: MAIO DE 2014

Conteúdo do Serviço
1) Material e mão -de-obra para instalação da válvula na tubulação.
Critério de Medição
Por unidade instalada.
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO, 2.000 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conteúdo do Serviço
Considera material e mão -de-obra para instalação do reservatório.
Não considera a execução da base onde o reservatório está apoiado.
Procedimento Executivo
1) Montagem do tirante: é importante que a montagem do tirante na caixa seja realizada antes de enchê -la com água: fixe
primeiro uma das extremidades do tirante num dos furos, localizados na borda do produto, com uma pequena pressão,
estreite a borda para que a outra extremidade do tirante se aloje perfeitamente no furo do lado oposto.
2) Assentamento: a caixa d¿água deverá ter toda a área de sua base assentada em superfície horizontal plana, isenta de
qualquer irregularidade. Tenha o cuidado de não colocá -la sobre pedras, pedaços de madeira, ferro etc., para não danificar
o fundo da caixa.
3) Furação: os furos para a colocação dos adaptadores (entrada, saída, limpeza e extravasor/ladrão) deverão ser feitos nos
rebaixos planos do lado de fora da Caixa, preferencialmente com serra copo ou broca. Se usar broca, trace uma
circunferência e picote uma série de furos ao seu redor, retirando então o pedaço inteiro. Dê acabamento com uma lima.
4) Tubulação: as tubulações de entrada e saída de água deverão estar localizadas nos rebaixos planos da caixa d'água.
5) Fixação: a) Tampa: a caixa já vem com furos no corpo e na tampa, acompanhada de 4 parafusos para fixação. b) Corpo:
se a caixa d'água for instalada ao ar livre, em regiões de fortes ventos, perfure suas aletas laterais e fixe -a por meio de
cabos à base de assentamento. Faça orifícios de 2 a 6mm de diâmetro e utilize no mínimo 4 cabos.
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO, 3.000 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conteúdo do Serviço
Considera material e mão -de-obra para instalação do reservatório.
Não considera a execução da base onde o reservatório está apoiado.
Procedimento Executivo
1) Montagem do tirante: é importante que a montagem do tirante na caixa seja realizada antes de enchê -la com água: fixe
primeiro uma das extremidades do tirante num dos furos, localizados na borda do produto, com uma pequena pressão,
estreite a borda para que a outra extremidade do tirante se aloje perfeitamente no furo do lado oposto.
2) Assentamento: a caixa d¿água deverá ter toda a área de sua base assentada em superfície horizontal plana, isenta de
qualquer irregularidade. Tenha o cuidado de não colocá -la sobre pedras, pedaços de madeira, ferro etc., para não danificar
o fundo da caixa.
3) Furação: os furos para a colocação dos adaptadores (entrada, saída, limpeza e extravasor/ladrão) deverão ser feitos nos
rebaixos planos do lado de fora da Caixa, preferencialmente com serra copo ou broca. Se usar broca, trace uma
circunferência e picote uma série de furos ao seu redor, retirando então o pedaço inteiro. Dê acabamento com uma lima.
4) Tubulação: as tubulações de entrada e saída de água deverão estar localizadas nos rebaixos planos da caixa d'água.
5) Fixação: a) Tampa: a caixa já vem com furos no corpo e na tampa, acompanhada de 4 parafusos para fixação. b) Corpo:
se a caixa d'água for instalada ao ar livre, em regiões de fortes ventos, perfure suas aletas laterais e fixe -a por meio de
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cabos à base de assentamento. Faça orifícios de 2 a 6mm de diâmetro e utilize no mínimo 4 cabos.

RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO, 5.000 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conteúdo do Serviço
Considera material e mão -de-obra para instalação do reservatório.
Não considera a execução da base onde o reservatório está apoiado.
Procedimento Executivo
1) Montagem do tirante: é importante que a montagem do tirante na caixa seja realizada antes de enchê -la com água: fixe
primeiro uma das extremidades do tirante num dos furos, localizados na borda do produto, com uma pequena pressão,
estreite a borda para que a outra extremidade do tirante se aloje perfeitamente no furo do lado oposto.
2) Assentamento: a caixa d¿água deverá ter toda a área de sua base assentada em superfície horizontal plana, isenta de
qualquer irregularidade. Tenha o cuidado de não colocá -la sobre pedras, pedaços de madeira, ferro etc., para não danificar
o fundo da caixa.
3) Furação: os furos para a colocação dos adaptadores (entrada, saída, limpeza e extravasor/ladrão) deverão ser feitos nos
rebaixos planos do lado de fora da Caixa, preferencialmente com serra copo ou broca. Se usar broca, trace uma
circunferência e picote uma série de furos ao seu redor, retirando então o pedaço inteiro. Dê acabamento com uma lima.
4) Tubulação: as tubulações de entrada e saída de água deverão estar localizadas nos rebaixos planos da caixa d'água.
5) Fixação: a) Tampa: a caixa já vem com furos no corpo e na tampa, acompanhada de 4 parafusos para fixação. b) Corpo:
se a caixa d'água for instalada ao ar livre, em regiões de fortes ventos, perfure suas aletas laterais e fixe -a por meio de
cabos à base de assentamento. Faça orifícios de 2 a 6mm de diâmetro e utilize no mínimo 4 cabos.
BOMBA CENTRÍFUGA 1/3CV, BOCAIS 1 X 3/4" , DANCOR - MODELO CAM-W4 - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço
1) Refere-se ao assentamento, montagem e testes de conjuntos motor -bombas e acessórios para estações elevatórias de
esgotos.
2) A instalação do conjunto motor-bomba consistirá da fixação da bomba em sua base, a montagem do motor e dos
equipamentos elétricos necessários ao seu funcionamento, de acordo com os requisitos do projeto, das especificações
técnicas e com recomendações do fabricante.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
Procedimento Executivo
1) O transporte e o manuseio dos equipamentos deverão ser feitos com cuidado para que não sofram danos físicos. De
forma geral, porém, é necessário observar os pontos mais sensíveis dos equipamentos, tais como peças móveis, superfícies
usinadas e volantes, evitando -se manuseá-los nestas partes.
2) Deve-se evitar o contato direto de cabos de aço, cordas, garras ou correntes com o equipamento a ser manuseado e
sempre utilizar manilhas, pinos, flanges falsos e faixas flexíveis para içá -los e transportá-los.
3) A instalação do conjunto motor -bomba deve ser executada por pessoal especializado, seguindo as recomendações do
fabricante e os requisitos do projeto e especificações.
4) O conjunto bomba e motor será fornecido montado numa estrutura de aço rígida, que será fixada a uma base de
concreto armado através de chumbadores com porcas e arruelas. A base deverá oferecer apoio rígido e permanente, de
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modo a absorver vibrações de intensidade normal que se manifestam durante a operação do conjunto.
5) A fundação em concreto armado deve ficar perfeitamente plana e nivelada, e os parafusos chumbadores devem ser
colocados no concreto antes do endurecimento total do mesmo, posicionados de acordo com um gabarito de madeira
confeccionado para tal fim.
6) O conjunto deve ser colocado sobre a fundação de tal maneira que os parafusos chumbadores da base de concreto
entrem nos furos da base metálica do mesmo. Fazendo -se uso de um nível, deve -se ajustar os parafusos niveladores a fim
de que as faces do acoplamento dos flanges de sucção e recalque da bomba fiquem perfeitamente niveladas.
7) Depois do nivelamento da unidade sobre a base de concreto, depois que o conjunto motor -bomba seja cimentado na
base de concreto e os parafusos chumbadores sejam apertados e depois de instalada a tubulação de sucção e recalque,
deve ser feito o alinhamento dos eixos do motor e da bomba.
8) Para se verificar o alinhamento dos eixos do conjunto, deve -se utilizar um calibre de lâminas (alinhamento axial) e uma
régua metálica (alinhamento radial).
9) Quando o alinhamento do conjunto estiver correto, os parafusos chumbadores devem ser apertados adequadamente,
porém não com excesso. Nessa condição, a unidade pode ser cimentada na fundação. Os parafusos chumbadores não
devem ser completamente apertados até que a argamassa tenha endurecido, o que acontece normalmente após 48 horas
de sua aplicação.
10) A ligação da tubulação de sucção e recalque à bomba deve ser feita apenas após a cura completa da argamassa ou do
concreto da fundação.
11) Os tubos de sucção e recalque devem ser instalados da maneira mais simples possível, possibilitando a fácil
desmontagem do conjunto para eventual manutenção. Deve -se também verificar a possível existência de corpos
estranhos no interior dos mesmos, removendo -os se existirem.
12) Os tubos de sucção e recalque nunca devem ser tracionados para as suas posições através dos parafusos dos flanges.

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Inclui a escavação do solo para a instalação da caixa.
2) Incluso material e mão -de-obra para instalação da caixa.
3) A caixa de inspeção inclui a tampa e o corpo da caixa.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
Procedimento Executivo
1) Assentar a base da caixa sobre camada de areia compactada (não ancorar a caixa em base de concreto).
2) Assentar a base da caixa no fundo da vala e nivelar.
3) Executar o reaterro, compactando o solo no entorno da caixa em camadas.
4) Colocar o porta tampa na caixa, ajustando o nivelamento e instalar e fixar a tampa.
RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) A colocação do ralo de PVC compreende a sua regulagem de altura e fixação.
2) Compreende 1 saída de diâmetro 40 mm (junta soldável).
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3) As peças que compõem o produto (corpo e grelha) podem ser adquiridas separadamente ou em conjunto já montadas.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
Procedimento Executivo
1) Ligar a ponta do tubo de esgoto diâmetro 40 mm na saída do ralo utilizando solução limpadora e adesivo plástico (junta
soldável).
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera -se instalação de caixa sifonada branca série normal até 45°C.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
Procedimento Executivo
1) Para a abertura dos furos de entrada das caixas, utiliza -se uma furadeira elétrica, fazendo furo ao lado de furo.
2) O arremate final faz -se com uma lima meia -cana ou rasqueta, ou com uma serra copo (não se deve abrir os furos dando
pancadas com martelo ou usando fogo).
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, limpeza, encaixe e instalação da tubulação, incluso as conexões.
2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).
3) Os tubos são fabricados em barras de 3 e 6 metros, na cor branca.
Procedimento Executivo
1) Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa.
2) Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo.
3) Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou graxa, que poderão atacar o anel de borracha.
4) Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5mm no caso de canalizações expostas e 2mm para
canalizações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo.
5) Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta.
Normas Técnicas
1) NBR5688 01 1999 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN Requisitos.
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, limpeza, encaixe e instalação da tubulação, incluso as conexões.
2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE

Página 49 de 76

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE
LOCAL: RUA PROJETADA, S/Nº, BAIRRO VILA SANTA ISABEL, JUCURUTU/RN
DATA: MAIO DE 2014

3) Os tubos são fabricados em barras de 3 e 6 metros, na cor branca.
Procedimento Executivo
1) Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa.
2) Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo.
3) Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou graxa, que poderão atacar o anel de borracha.
4) Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5mm no caso de canalizações expostas e 2mm para
canalizações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo.
5) Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta.
Normas Técnicas
1) NBR5688 01 1999 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN Requisitos.
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, limpeza, encaixe e instalação da tubulação, incluso as conexões.
2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).
3) Os tubos são fabricados em barras de 3 e 6 metros, na cor branca.
Procedimento Executivo
1) Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa.
2) Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo.
3) Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou graxa, que poderão atacar o anel de borracha.
4) Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5mm no caso de canalizações expostas e 2mm para
canalizações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo.
5) Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta.
Normas Técnicas
1) NBR5688 01 1999 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN Requisitos.
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, limpeza, encaixe e instalação da tubulação, incluso as conexões.
2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).
3) Os tubos são fabricados em barras de 3 e 6 metros, na cor branca.
Procedimento Executivo
1) Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa.
2) Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo.
3) Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou graxa, que poderão atacar o anel de borracha.
4) Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5mm no caso de canalizações expostas e 2mm para
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canalizações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo.
5) Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta.
Normas Técnicas
1) NBR5688 01 1999 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN Requisitos.
CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA H=40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço:
1) Inclui a escavação do solo para a instalação da caixa.
2) Incluso material e mão -de-obra para instalação da caixa.
3) A caixa de inspeção inclui a tampa e o corpo da caixa.
Critério de Medição:
1) Por unidade instalada.
Procedimento Executivo:
1) Assentar a base da caixa sobre camada de areia compactada (não ancorar a caixa em base de concreto).
2) Montar os tampões fornecidos com a caixa nas entradas que não serão utilizadas com juntas elásticas, seguindo as
recomendações:
3) Assentar a base da caixa no fundo da vala e nivelar.
4) Executar o reaterro, compactando o solo no entorno da caixa em camadas.
5) Colocar o porta tampa na caixa, ajustando o nivelamento e instalar e fixar a tampa.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Inclui a escavação do solo para a instalação da caixa.
2) Incluso material e mão -de-obra para instalação da caixa.
3) A caixa de inspeção inclui a tampa e o corpo da caixa.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
Procedimento Executivo
1) Assentar a base da caixa sobre camada de areia compactada (não ancorar a caixa em base de concreto).
2) Assentar a base da caixa no fundo da vala e nivelar.
3) Executar o reaterro, compactando o solo no entorno da caixa em camadas.
4) Colocar o porta tampa na caixa, ajustando o nivelamento e instalar e fixar a tampa.
LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO, SOBRECARGA DE 100KG/M2, VÃOS DE ATÉ 3,50M, ESPESSURA=8CM, COM
LAJOTAS E CAPEAMENTO EM CONCRETO DE FCK=20MPA, ESPESSURA=3CM, INTER-EIXO DE 38CM, COM
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para execução da fôrma, escoramento e montagem da laje, preparo, montagem e
colocação da armadura, lançamento, adensamento e cura do concreto, incluindo transporte do concreto até a laje,
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desforma e retirada do escoramento.
2) Laje pré-fabricada: com elemento enchimento cerâmico e comprimento máximo do vão 6m.
Critério de Medição
1) Área da laje. Não descontar vão inferiores a 2 m².
Procedimento Executivo
1) As lajes pré-moldadas devem ser escoradas transversalmente a cada 1,5 metros e caso tenha algum vão acima de 2
metros, recomenda-se executar a montagem da viga com uma contra-flecha de 0,5 % desse vão ou conforme definido em
projeto;
2) Para montagem das vigotas recomenda-se utilizar uma lajota em cada extremidade como gabarito, para manter o
espaçamento correto entre uma viga e outra;
3) Nos apoios das vigotas sobre as paredes deve haver pelo menos 5 cm de sobreposição;
6 F
4) Sobre as vigotas, no sentido transversal, deve ser disposta uma armadura de distribuição, não inferior a <cVÖÒ
30 cm (a ço CA-50), ou conforme especificado em projeto;
5) As instalações elétricas e hidráulicas de devem ser posicionadas de acordo com o projeto;
6) Montar a formada de borda, geralmente uma tábua de madeira pregada na alvenaria, que deve ser nivelada por meio
de nível de mangueira ou laser;
7) O topo das formas de borda deverá estar alinhado ou acabado para que seja utilizado como guia no sarrafeamento do
concreto, também deve garantir a espessura mínima da capa de concreto da laje, definida em projeto;
8) Antes do lançamento do concreto, os componentes da laje (viga e lajota) devem ser bem molhados;
9) Devem ser dispostas tábuas apoiadas perpendicularmente nas vigotas, para utilização como
caminhos para a concretagem;
10) Devendo-se atentar para que não ocorra o tráfego sobre as lajotas cerâmicas;
11) Lançar o concreto, espalhar e adensar o concreto com uma enxada sarrafeando o concreto até que atinja o nível do
topo das formas de borda;
12) A cada trecho sarrafeado, deve-se dar um acabamento a superfície do concreto por meio de uma
desempenadeira;
13) Em caso de chuva intensa, interromper criteriosamente a concretagem e proteger o trecho já concretado com lona
plástica, caso decida-se pela continuidade, esta deve ser protegida da chuva direta;
14) Iniciar a cura úmida tão logo a superfície permita (secagem ao tato), ou utilizar retentores de água como sacos de
estopa ou algodão, areia ou serragem saturados;
15) Em regiões com incidência de sol intenso, recomenda-se cobrir as lajes com uma lona, a fim de minimizar a perda de
água por evaporação.
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA

Conteúdo do Serviço
Considera material e mão -de-obra para confecção da tampa de concreto.
Critério de Medição
Por unidade de tampa.
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3
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Conteúdo do Serviço
1) Brita n° 3 e mão -de-obra para aplicação em vala de drenagem.
2) Os coeficientes de consumo não incluem abertura da vala.
Critério de Medição
Volume de brita.
Procedimento Executivo
Lançar a brita preenchendo toda a vala, para servir de dreno para escoamento das águas do terreno.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria de vedação.
Excetos os serviços de fixação (encunhamento) da alvenaria.
2) Perda adotada para os blocos cerâmicos: 10%.
Critério de Medição
1) Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o
que exceder a essa área.
Procedimento Executivo
1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando -se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcação da
primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu
comprimento.
2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando -se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e
espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.
3) Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.
4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.
5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm.
6) As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra
quedas de altura.
REDE ENTRADA TRIFÁSICA SEM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSERN INCLUSIVE ACESSÓRIOS, INCLUSIVE POSTE DE
ACESSO - COMPOSIÇÃO

Conteúdo d0 Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para instalação de caixa de entrada, incluindo acessórios conforme o padrão exigido,
de acordo com as normas das companhias de energia local.
Critério de Medição
1) Por caixa instalada.
Procedimento Executivo
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A montagem deverá obedecer ao projeto de instalação, as normas ABNT e aos padrões da concessionária.
Normas Técnicas
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão
NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

-18.21 - Instalações elétricas

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

Critério de Medição
Por unidade.
Para Procedimento Executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar, item 3.2.2.14.
Caderno de Encargos, item P -02.INS.3.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

Conteúdo do Serviço
1) Considera materiais e mão-de-obra para instalação de quadro de distribuição de luz sobreposto em alvenaria, ligação dos
eletrodutos e montagem dos barramentos, não inclui disjuntores e outros dispositivos de proteção.
2) Barramento em cobre nu (eletrolítico) de alto grau de pureza (99,9%), sendo uma barra para cada fase (conforme a
alimentação do quadro seja a 2 ou 3 fases), uma barra para o neutro (isolada da massa) e uma barra para o condutor de
proteção (aterramento, não isolada da massa).
3) Para determinar o preço total de um quadro de distribuição deve -se considerar disjuntores, interruptor diferencial
,seccionador geral ou fusíveis "Diazed" e base de fusível e suas respectivas montagens.
Critério de Medição
1) Por unidade de quadro instalado.
2) Para efeito de medição de serviço, o quadro sem os disjuntores pode ser considerado 20% do serviço completo, os
outros 80% podem ser pagos depois de montados os disjuntores e ligados os fios.
Procedimento Executivo
1) Deverá ser feita uma abertura na alvenaria para a colocação do quadro.
2) A instalação deverá obedecer ao projeto elétrico, o nível, o prumo e o alinhamento. Será feita a recomposição da
alvenaria e a ligação do quadro aos eletrodutos.
3) Para que se obtenha fixação adequada do barramento, os espaços sem disjuntor não deverão ultrapassar a 6, sendo 3 de
cada lado, de forma a suprimir no máximo 1 fixação por barra principal.
Normas Técnicas
NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas.
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
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Conteúdo do Serviço
1) Considera materiais e mão -de-obra para instalação de quadro de distribuição de luz embutida em alvenaria, ligação dos
eletrodutos e montagem dos barramentos, não inclui disjuntores e outros dispositivos de proteção.
Critério de Medição
1) Por unidade de quadro instalado.
Procedimento Executivo
1) Deverá ser feita uma abertura na alvenaria para a colocação do quadro.
2) A instalação deverá obedecer ao projeto elétrico, o nível, o prumo e o alinhamento. Será feita a recomposição da
alvenaria e a ligação do quadro aos eletrodutos.
3) Para que se obtenha fixação adequada do barramento, os espaços sem disjuntor não deverão ultrapassar a 6, sendo 3 de
cada lado, de forma a suprimir no máximo 1 fixação por barra principal.
Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para a execução de caixa de passagem.
Critério de Medição
1) Por caixa instalada.
Procedimento Executivo
1) O fundo será constituído por uma camada de brita.
2) As paredes da caixa serão em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, assentados com argamassa de cimento e areia.
3) As paredes serão revestidas internamente com argamassa de cimento e areia.
4) A tampa será em concreto armado.
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em
eletroduto.
2) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em circuitos
de distribuição e terminais, em redes aéreas internas e também em redes subterrâneas de distribuição.
Critério de Medição
1) Por comprimento de cabo instalado.
Procedimento Executivo
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1) A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de
passagem existentes entre os pontos de ligação.
2) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de
curvatura admissíveis.
Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBR13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa
emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho (Mês/Ano: 02/2000)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em
eletroduto.
2) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em circuitos
de distribuição e terminais, em redes aéreas internas e também em redes subterrâneas de distribuição.
Critério de Medição
1) Por comprimento de cabo instalado.
Procedimento Executivo
1) A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de
passagem existentes entre os pontos de ligação.
2) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de
curvatura admissíveis.
Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBR13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa
emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho (Mês/Ano: 02/2000)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em
eletroduto.
2) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em circuitos
de distribuição e terminais, em redes aéreas internas e também em redes subterrâneas de distribuição.
Critério de Medição
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1) Por comprimento de cabo instalado.
Procedimento Executivo
1) A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de
passagem existentes entre os pontos de ligação.
2) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de
curvatura admissíveis.
Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBR13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa
emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho (Mês/Ano: 02/2000)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em
eletroduto.
2) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em circuitos
de distribuição e terminais, em redes aéreas internas e também em redes subterrâneas de distribuição.
Critério de Medição
1) Por comprimento de cabo instalado.
Procedimento Executivo
1) A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de
passagem existentes entre os pontos de ligação.
2) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de
curvatura admissíveis.
Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBR13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa
emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho (Mês/Ano: 02/2000)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço:
1) Considera material e mão -de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do fio e enfiação em
eletroduto.
2) Os coeficiente de consumos incluem as perdas relativas ao corte do fio.
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3) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em circuitos
de distribuição e terminais, em redes aéreas internas.
Critério de Medição:
1) Por comprimento de cabo instalado.
Procedimento Executivo:
1) A instalação consisti na passagem dos fios utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de passagem
existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de
tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.
Normas Técnicas:
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra
quedas de altura.
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço:
1) Considera material e mão -de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do fio e enfiação em
eletroduto.
2) Os coeficiente de consumos incluem as perdas relativas ao corte do fio.
3) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em circuitos
de distribuição e terminais, em redes aéreas internas.
Critério de Medição:
1) Por comprimento de cabo instalado.
Procedimento Executivo:
1) A instalação consisti na passagem dos fios utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de passagem
existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de
tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.
Normas Técnicas:
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra
quedas de altura.
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço:
1) Considera material e mão -de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do fio e enfiação em
eletroduto.
2) Os coeficiente de consumos incluem as perdas relativas ao corte do fio.
3) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em circuitos
de distribuição e terminais, em redes aéreas internas.
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Critério de Medição:
1) Por comprimento de cabo instalado.
Procedimento Executivo:
1) A instalação consisti na passagem dos fios utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de passagem
existentes entre os pontos de ligação. Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de
tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.
Normas Técnicas:
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra
quedas de altura.
CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPOSIÇÃO

Procedimento Executivo
1) A montagem é feita através da fixação do interruptor em caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.
Normas Técnicas
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano: 01/1950)
NBRNM60669 -1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC
60669-1:2000, MOD) (Mês/Ano: 10/2004)
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento de materiais e instalação do conjunto interruptor.
Critério de Medição
1) Por conjunto instalado.
Procedimento Executivo
1) A montagem é feita através da fixação do interruptor em caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.
Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60669 -1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC
60669-1:2000, MOD) (Mês/Ano: 10/2004)
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Conteúdo do Serviço
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1) Compreende o fornecimento de materiais e instalação do conjunto interruptor.
Critério de Medição
1) Por conjunto instalado.
Procedimento Executivo
1) A montagem é feita através da fixação do interruptor em caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.
Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60669 -1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC
60669-1:2000, MOD) (Mês/Ano: 10/2004)
INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Procedimento Executivo
1) A montagem é feita através da fixação do interruptor em caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.
Normas Técnicas
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano: 01/1950)
NBRNM60669 -1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC
60669-1:2000, MOD) (Mês/Ano: 10/2004)
INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento de materiais e instalação do conjunto interruptor.
Critério de Medição
1) Por conjunto instalado.
Procedimento Executivo
1) A montagem é feita através da fixação do interruptor em caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.
Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60669 -1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC
60669-1:2000, MOD) (Mês/Ano: 10/2004)
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE

Página 60 de 76

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE
LOCAL: RUA PROJETADA, S/Nº, BAIRRO VILA SANTA ISABEL, JUCURUTU/RN
DATA: MAIO DE 2014

Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento de materiais e instalação da tomada.
Critério de Medição
1) Por tomada instalada.
Procedimento Executivo
1) A montagem é feita através da fixação da tomada em caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.
Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60669 -1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC
60669-1:2000, MOD) (Mês/Ano: 10/2004)
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento de materiais e instalação da tomada.
Critério de Medição
1) Por tomada instalada.
Procedimento Executivo
1) A montagem é feita através da fixação da tomada em caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.
Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60669 -1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC
60669-1:2000, MOD) (Mês/Ano: 10/2004)
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão de obra para ligação de caixa de luz com eletrodutos de PVC.
Critério de Medição
1) Por caixa instalada.
Procedimento Executivo
1) As caixas devem ser instaladas em locais secos acessíveis e providas de tampas.
2) As caixas destinadas a tomadas, interruptores e outros deverão conter placa cega (espelho).
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Normas Técnicas
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão
NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

- 18.21 - Instalações elétricas

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
Procedimento Executivo
1) Fixação dos disjuntores na estrutura do quadro de disjuntores.
2) Ligação elétrica dos disjuntores.
3) Abertura no contra-espelho do quadro, da passagem para as alavancas dos disjuntores.
4) Fixação do contra-espelho no quadro.
5) Ajuste da porta do quadro.
6) Teste dos disjuntores.
Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995,
MOD) (Mês/Ano: 07/2004)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
4) NBR5361 - Disjuntores de baixa tensão (Mês/Ano: 09/1998)
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.
2) Características de disparo "C" adequados a circuitos com aparelhos de natureza indutiva, tais como lâmpadas
fluorescentes, máquinas de lavar roupa ou louças, geladeiras, motores de bombas e tomadas de áreas de serviços. Em
ambos os casos, os disjuntores protegem integralmente os condutores elétricos da instalação contra curtos -circuitos e
sobrecargas.
3) Disjuntor termomagnético padrão Europeu (NEMA).
Critério de Medição
Por unidade instalada, porém, algumas empresas medem os disjuntores juntamente com os quadros.
Procedimento Executivo
1) Fazer a montagem mecânica do disjuntor, onde os disjuntores são fixados à placa de montagem através de trilho
adequado que acompanha o barramento correspondente e em seguida fazer a ligação elétrica.
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Normas Técnicas
NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

- 18.21 - Instalações elétricas

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
Procedimento Executivo
1) Fixação dos disjuntores na estrutura do quadro de disjuntores.
2) Ligação elétrica dos disjuntores.
3) Abertura no contra-espelho do quadro, da passagem para as alavancas dos disjuntores.
4) Fixação do contra-espelho no quadro.
5) Ajuste da porta do quadro.
6) Teste dos disjuntores.
Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995,
MOD) (Mês/Ano: 07/2004)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
4) NBR5361 - Disjuntores de baixa tensão (Mês/Ano: 09/1998)
ARANDELA, INCLUSIVE LÂMPADA INCANDESCENTE 100W - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para aquisição e instalação da luminária.
Critério de Medição
Por unidade instalada.
ARANDELA, INCLUSIVE LÂMPADA INCANDESCENTE 40W - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para aquisição e instalação da luminária.
Critério de Medição
Por unidade instalada.
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LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W,
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Consiste no fornecimento e instalação de luminárias internas em edificações.
2) As luminárias devem ser instaladas com suas respectivas lâmpadas.
Critério de Medição
1) Por luminária instalada.
Procedimento Executivo
1) Locação da luminária conforme projeto.
2) Ligação elétrica da luminária às bases do reator, quando houver.
3) Instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver.
4) Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações.
Normas Técnicas
1) NBR 05456 - Eletricidade geral
2) NBR 05461 - Iluminação
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto.
Critério de Medição
1) Por comprimento de eletroduto instalado.
Procedimento Executivo
1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.
2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser
feita para evitar abertura em excesso.
3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser
utilizados nos tubos de PVC.
4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando 1 volta para a direita e ¼ de volta para a esquerda, repetindo
a operação até obter a rosca no comprimento desejado.
5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em
favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em ½ cm.
6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto.
Critério de Medição
1) Por comprimento de eletroduto instalado.
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Procedimento Executivo
1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.
2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser
feita para evitar abertura em excesso.
3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser
utilizados nos tubos de PVC.
4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando 1 volta para a direita e ¼ de volta para a esquerda, repetindo
a operação até obter a rosca no comprimento desejado.
5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em
favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em ½ cm.
6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto.
Critério de Medição
1) Por comprimento de eletroduto instalado.
Procedimento Executivo
1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.
2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser
feita para evitar abertura em excesso.
3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser
utilizados nos tubos de PVC.
4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando 1 volta para a direita e ¼ de volta para a esquerda, repetindo
a operação até obter a rosca no comprimento desejado.
5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em
favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em ½ cm.
6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto.
Critério de Medição
1) Por comprimento de eletroduto instalado.
Procedimento Executivo
1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.
2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser
feita para evitar abertura em excesso.
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3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser
utilizados nos tubos de PVC.
4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando 1 volta para a direita e ¼ de volta para a esquerda, repetindo
a operação até obter a rosca no comprimento desejado.
5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em
favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em ½ cm.
6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 1 LÂMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 11W - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço:
1) Considera material e mão -de-obra para aquisição e instalação da luminária.
Critério de Medição:
1) Por unidade instalada.
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 1 LÂMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço:
1) Considera material e mão -de-obra para aquisição e instalação da luminária.
Critério de Medição:
1) Por unidade instalada.
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA COM TAMPA, TIPO "U", 100 X 100MM - COMPOSIÇÃO

Normas Técnicas
NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA COM TAMPA, TIPO "U", 50 X 50MM - COMPOSIÇÃO

Normas Técnicas
NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO - SINAPI
INSUMOS (AGOSTO/2013): 83408

Conteúdo do Serviço:
1) Considera material e mão -de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto, inclusive conexões.
2) As conexões foram diluídas no coeficiente do eletroduto de PVC, não sendo necessário para efeito de preço, efetuar o
levantamento quantitativo.
Critério de Medição:
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1) Por comprimento de eletroduto instalado.
Procedimento Executivo:
1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.
2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a ser
feita para evitar abertura em excesso.
3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser
utilizados nos tubos de PVC.
4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando 1 volta para a direita e ¼ de volta para a esquerda, repetindo
a operação até obter a rosca no comprimento desejado.
5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes, em
favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em ½ cm.
6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.
INTERRUPTOR BIPOLAR DR - DIFERENCIAL RESIDUAL - 25A, 30MA - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para instalação de disjuntor residual em quadros elétricos.
Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
Procedimento Executivo
1) Fixação dos disjuntores na estrutura do quadro de disjuntores.
2) Ligação elétrica dos disjuntores.
3) Abertura no contra-espelho do quadro, da passagem para as alavancas dos disjuntores.
4) Fixação do contra-espelho no quadro.
5) Ajuste da porta do quadro.
6) Teste dos disjuntores.
Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995,
MOD) (Mês/Ano: 07/2004)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
4) NBR5361 - Disjuntores de baixa tensão (Mês/Ano: 09/1998)
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - DPS - 275V, 8KA - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para instalação de dispositivo de proteção contra surto

- DPS em quadros elétricos.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.
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Procedimento Executivo
1) Fixação do DPS na estrutura do quadro de disjuntores.
2) Ligação elétrica dos DPS
3) Abertura no contra-espelho do quadro, da passagem para as alavancas dos disjuntores.
4) Fixação do contra-espelho no quadro.
5) Ajuste da porta do quadro.
6) Teste dos disjuntores.
Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995,
MOD) (Mês/Ano: 07/2004)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
4) NBR5361 - Disjuntores de baixa tensão (Mês/Ano: 09/1998)

RALO HEMISFÉRICO, DN = 100MM, P/ LAJES - COMPOSIÇÃO

Conteúdo do Serviço
Considera material e mão -de-obra para instalação do ralo.
Critério de Medição
Por unidade instalada.
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO

Conteúdo do Serviço :
1) Consideram -se material e mão -de-obra para aquisição e instalação do extintor.
Critério de Medição :
1) Por unidade instalada.
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E
COLOCACAO
Conteúdo do Serviço :
1) Consideram -se material e mão -de-obra para aquisição e instalação do extintor.

Critério de Medição :
1) Por unidade instalada.
PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, EM PLÁSTICO RÍGIDO, 25 X 10CM COMPOSIÇÃO
Conteúdo do Serviço :
1) Consideram -se material e mão -de -obra para fização da placa.
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Critério de Medição :
1) Por unidade fixada.
PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, EM PLÁSTICO RÍGIDO, 40 X 15CM COMPOSIÇÃO
Conteúdo do Serviço :
1) Consideram -se material e mão -de-obra para fização da placa.

Critério de Medição :
1) Por unidade fixada.
PLACA DE INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA (À ESQUERDA), FOTOLUMINESCENTE, EM PLÁSTICO RÍGIDO, 30 X 15CM COMPOSIÇÃO
Conteúdo do Serviço :
1) Consideram -se material e mão -de-obra para fização da placa.

Critério de Medição :
1) Por unidade fixada.
PLACA DE INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA (À DIREITA), FOTOLUMINESCENTE, EM PLÁSTICO RÍGIDO, 30 X 15CM COMPOSIÇÃO
Conteúdo do Serviço :
1) Consideram -se material e mão -de-obra para fização da placa.

Critério de Medição :
1) Por unidade fixada.
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para cortes, sondagem e instalação da tubulação e das conexões.
2) As conexões (foram diluídas no coeficiente de tubo de cobre, não sendo necessário para efeito de preço, efetuar o
levantamento de quantidades.
3) Principais aplicações: aparelhos de ar -condicionado; rede hidráulica e de gás; sistemas de aquecimento solar,
condensadores, evaporadores, compressores, refrigeradores, freezers e balcões frigoríficos.
4) Os tubos são fabricados em barras até 5 m.
Critério de Medição
Por comprimento de tubulação instalada.
Procedimento Executivo
1) Cortar o tubo no esquadro. Escarear o furo e tirar as rebarbas.
2) Usar palha de aço ou mesmo uma escova de fio para limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo.
3) Aplicar a pasta de solda (fluxo) na ponta do tubo e na bolsa da conexão de modo que a parte a ser soldada fique
completamente coberta pela pasta.
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4) Aplicar a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa da conexão até que a solda derreta quando colocada na
união do tubo com a conexão.
5) Remover o excesso de solda com uma pequena escova ou com uma flanela enquanto a solda ainda permite, deixando
um filete em volta da união.
Normas Técnicas
NBR 13206 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos
NBR 15345 - Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre - Procedimento
Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.3.
Caderno de Encargos, item P -20.AAA.1.
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Conteúdo do Serviço
1) Material e mão -de-obra para instalação da válvula na tubulação.

Critério de Medição
Por unidade instalada.
VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Conteúdo do Serviço
1) Incluso material e mão-de-obra para instalação do registro.
2) Deve ser utilizado totalmente aberto ou fechado, nunca semiaberto, pois isso danifica as vedações.
3) Uso externo, não utilizar o registro embutido em paredes.
Critério de Medição
Por unidade instalada.
Procedimento Executivo
1) Manter a tubulação alinhada.
2) Cortar o tubo no esquadro e remover as rebarbas. Executar a rosca no tubo de cobre utilizando tarraxa própria para
cobre.
3) Aplicar fita de vedação ou veda rosca líquido sobre os filetes da rosca.
4) Rosquear o corpo do registro no tubo, obedecendo ao sentido do fluxo indicado no corpo.
5) Deslizar a porca no outro segmento de tubo e, em seguida, fixar a extremidade bolsa roscável.
6) Ajustar manualmente o torque do registro através do aperto da porca, com o registro na posição fechada.
Normas Técnicas
NBR 5626 - Instalação predial de água fria

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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Conteúdo do Serviço
1) Material e mão -de-obra para instalação do registro na tubulação.
2) Registro de pressão com canopla: composto por corpo e cartucho substituível (castelo usinado, haste usinada, bucha
injetada, vedante, porta vedante e canopla).
3) Instalado em sub -ramal ou em ponto de utilização, destinada a regular a vazão de ar, assim como seu fechamento, pela
movimentação de um vedante (borracha) contra uma sede.
Critério de Medição
Por unidade instalada
Procedimento Executivo
1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras externas do tubo (se for de aco galvanizado) ou
do adaptador (se for de PVC).
2) No momento da instalação do registro de pressão, a cunha deve estar na posição fechada. Estando aberta a sede do
registro (localizada no corpo) pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo.
3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve -se fazer um número reduzido de fio de rosca (não superior ao registro), para
melhor acomodação das peças. Não apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro).
4) Também deve -se tomar cuidado com as conexões de ferro e PVC, pois o aperto em demasia pode inutilizar o registro.
FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME

Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para instalação do forro de gesso.
Critério de Medição
1) Por área efetiva de forro.
Procedimento Eexcutivo
1) Marcar o nível do forro nas paredes de contorno do ambiente a ser forrado.
2) No teto, marcar espaçamentos para os arames, de modo a ter uma distância máxima de 0,58 m ou 0,60 m entre painéis
(dependendo da dimensão dos painéis) e de 0,50 m no sentido longitudinal dos mesmos.
3) Amarrar a peça de junção metálica "H" nos arames previamente fixados no teto e ajustar o nível do forro.
4) Os painéis de gesso devem ser encaixados nas peças de junção "H", sendo que a colocação deve ser iniciada pela
primeira fiada.
5) O encontro do forro com a parede deve ser executado chumbando -se o painel de gesso com gesso e sisal.
6) Colocar as nervuras feitas com o próprio painel de gesso (h = 5cm), sentido da largura do mesmo. Instalar as nervuras
próximo às junções "H", "de pé", como se fosse uma pequena viga. O chumbamento das nervuras é feito com gesso e
sisal.

7) Após a fixação dos painéis de gesso, fazer o tratamento das juntas do encontro entre os mesmos, utilizando -se a massa
de rejunte e fita para juntas.
Normas Técnicas
1) NBR14715 - Chapas de gesso acartonado - Requisitos (Mês/Ano: 07/2001).
2) NBR14717 - Chapas de gesso acartonado - Determinação das características físicas (Mês/Ano: 07/2001).
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3) NBR14716

- Chapas de gesso acartonado

- Verificação das características geométricas (Mês/Ano: 07/2001).

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS

Conteúdo do Serviço
1) Consideram -se material e mão-de-obra para aplicação de massa corrida em parede interna sobre fundo preparador ou
nivelador, embora não tenha sido considerado na composição.
2) Massa corrida à base de PVA: Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas de alvenaria,
proporcionando acabamento liso e de boa aderência para as tintas de acabamento.
Critério de Medição
Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em cada vão, a
essa área.
Procedimento Executivo
1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.
3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.
CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para preparo e aplicação da argamassa de assentamento das placas cerâmicas,
inclusive rejuntamento.
2) Considerou-se 5% de perda para as peças cerâmicas.
Critério de Medição
1) Área efetiva do revestimento.
Procedimento Executivo
1) Certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada.
2) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando -a até se tornar homogênea.
Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá -la, sem novo acréscimo de água, antes de aplicá-la, o que
deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2h do seu preparo.
3) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo bem a pasta sobre uma área
não superior a 1m².
4) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3mm a 4mm), formando os sulcos
que facilitarão a fixação e aprumo das peças cerâmicas.
5) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre pressionando com a mão ou batendo
levemente com um martelo de borracha.
6) O rejuntamento pode ser executado 12h após o assentamento. Antes, deve -se retirar os excessos de argamassa colante
e fazer uma verificação, por meio de percussão com instrumento não contundente, se não existem peças apresentando
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som cavo.

Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção
acabamentos.

- 18.17 - Alvenaria, revestimentos e

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

Conteúdo do Serviço
1) Consideram -se material e mão -de-obra para aplicação de massa acrílica em parede.
Critério de Medição
1) Por área de aplicação do emassamento.
Procedimento Executivo
1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.
3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.
4) Intervalo de 2 horas sobre as demãos.
PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, E=2,5CM E L=25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
NO TRAÇO 1:1:4 - COMPOSIÇÃO
Conteúdo do Serviço
1) Considera o material e mão de obra para aquisição e assentamento de peitoril de granito.

Critério de Medição
Pelo comprimento do peitoril.
PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM
CIMENTO BRANCO

Conteúdo do Serviço
1) Consideram -se material e mão-de-obra para preparo da argamassa e assentamento das peças, exceto serviços de
rejuntamento e regularização da base.
2) Considerou-se perda de 5% para o material cerâmico.
Critério de Medição
1) Pela área de piso.
Procedimento Executivo
1) As superfícies das peças deverão estar livres de quaisquer impurezas como pó ou outras.
2) Espalhar a argamassa na base com uma colher e regularizar com uma desempenadeira de madeira, observando -se o
nivelamento e a espessura.
3) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas) sempre pressionando com a mão ou batendo levemente com um
martelo de borracha e retirando o excesso de argamassa.
4) O rejuntamento pode ser executado 12h após o assentamento.
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Normas Técnicas
1) NBR9817 - Execução de piso com revestimento cerâmico (Mês/Ano: 05/1987)
2) NBR13818 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios (Mês/Ano: 04/1997)
3) NBR13817 - Placas cerâmicas para revestimento - Classificação (Mês/Ano: 04/1997)
4) NBR13816 - Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia (Mês/Ano: 04/1997)
RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-5, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL,
COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

Conteúdo do Serviço
1) Consideram -se material e mão -de-obra para assentamento das peças.
Critério de Medição
Pelo comprimento do rodapé.
Normas Técnicas
NBR9817 - Execução de piso com revestimento cerâmico (Mês/Ano: 05/1987)
NBR13818 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios (Mês/Ano: 04/1997)
NBR13817 - Placas cerâmicas para revestimento - Classificação (Mês/Ano: 04/1997)
NBR13816 - Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia (Mês/Ano: 04/1997)
SOLEIRA DE MARMORITE PRE-MOLDADA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

Conteúdo do Serviço
1) Considera o material e mão de obra para aquisição e assentamento de soleira de marmorite.
Critério de Medição
Pelo comprimento da soleira.
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para lixar a superfície, aplicação de líquido preparador (selador) e pintura de parede
externa com látex acrílico. Não inclui serviço de emassamento.
2) Látex acrílico: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de
alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.
Critério de Medição
1) Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em cada vão,
a essa área.
Procedimento Executivo
1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.
3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.
4) Aplicar com rolo de lã.
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5) Intervalo entre as demãos 4 horas.
Normas Técnicas
1) NBR13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais (Mês/Ano: 2/1995)
2) NBR11702 - Tintas para edificações não industriais (Mês/Ano: 04/1992)
3) NBR15382 - Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)
4) NBR15381 - Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)
5) NBR12311 - Segurança no trabalho de pintura (Mês/Ano: /)
6) NBR15079 - Tintas para construção civil - Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para
edificações não industriais - Tinta látex econômica nas cores claras (Mês/Ano: 05/2004)
PINTURA PVA, DUAS DEMAOS

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para lixar a superfície e pintura de parede com látex PVA. 2) Látex PVA: Indicado para
pintura de superfícies de alvenaria, concreto ou blocos de cimento.
3) Recomenda-se utilizar em ambientes internos.
Critério de Medição
1) Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em cada vão,
a essa área.
Procedimento Executivo
1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.
3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.
4) Aplicar com rolo de lã.
5) Intervalo entre as demãos 4 horas.
Normas Técnicas
1) NBR11702 - Tintas para edificações não industriais (Mês/Ano: 04/1992)
2) NBR15382 - Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)
3) NBR15381 - Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)
4) NBR15079 - Tintas para construção civil - Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para
edificações não industriais - Tinta látex econômica nas cores claras (Mês/Ano: 05/2004)
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR
BRANCO FOSCO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para lixamento, aplicação do fundo nivelador e pintura de esquadria de madeira. Não
inclui o emassamento.
2) Esmalte sintético: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de
metais ferrosos e não ferrosos (portões, grades, esquadrias, estruturas e tubulações de ferro, aço, alumínio e galvanizado),
madeiras (portas, janelas, batentes, etc.), PVC e cerâmicas não vitrificadas.
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Critério de Medição
1) Portas ou janelas guilhotina com batente: multiplicar a área do vão luz por 3.
2) Portas ou janelas guilhotina sem batente: multiplicar a área do vão luz por 2.
3) Caixilhos com veneziana: multiplicar a área do vão luz por 5.
4) Se a estrutura de madeira for em arco acrescer 30%.
Procedimento Executivo
1) A superfície deve estar firme, lixada, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2) Aplicar fundo sintético nivelador e massa para madeira.
3) Aplicar com rolo de espuma ou pincel macio.
4) Intervalo de 4 horas entre as demãos.
Normas Técnicas
1) NBR11702 - Tintas para edificações não industriais (Mês/Ano: 04/1992)
2) NBR15382 - Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)
3) NBR15381 - Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)
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