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- Não se aplica.
6.5.92775 - ARMAçÃO DE pil-AR OU VrGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCTONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDTFTCAçAO TERREA OU SOBRADO UTTLTZANDO AçO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1A20í5 (KG)

\-/

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSICRS
-Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição
Auxiliar)
-Arame recozido no 18 BWG, diâmetro 1,25 mm
-Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.
2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3. CRrTÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar a quantidade/peso de banas com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da
armadura de pilares e vigas em ediÍicações térreas ou sobrados.
4.CR!TÉR|OS DE AFER|ÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a
montagem da armadura da estrutura de concreto armado, após o recebimento/fabricação das peças précortadas/dobradas no canteiro.
-Foiconsiderado que as banas são recebidas pr&cortadas e pré-dobradas, resultando em perda nula de aço.
5. EXECUÇÃO
-Gom as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, Íixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
-Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a
garantir o cobrimento mlnimo indicado em projeto;
-Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.
6.!NFORMAÇÕES GOMPLEMENTARES
- Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.
6.6.92270 - FABRTCAçÃO Oe FÔRMA PARA VIGAS, COM MADETRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)
ITENS E SUAS CARACTERISTICNS

v

Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, corte e pré-montagem das peças de fôrmas;
Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricação das peças, seja distribuindo material ou
identificando as peças;
Tábua de madeira não aparelhada, 2a qualidade, com e = 2,5 cm e largura de 30,0 cm, fornecida em peças
de4m;
Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, para fôrma;
Prego polido com cabeça '17x21 (oomprimento 48 mm, diâmetro 3 mm).
EQUIPAMENTO
- Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5 HP, para disco de diâmetro de 10" (250 mm).

cRrrÉRros DE AFER|ÇÃO

-

Para o levantamento dos índices de produtividade Íoram considerados os operários (carpinteiros, operador
de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a fabricação da fôrma, seja no corte, pré-montagem ou
marcação;
Foram consideradas perdas por entulho;
Não foi considerado o escoramento;
O cálculo de consumo das peças utiliza como referência a viga apresentada no Anexo A_4.

-

EXECUÇÃO

-

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das tábuas e peças de
madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando
trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;
Para a fôrma da lateral da viga, a partir do gabarito, dispor os sarrafos, que comporão a gravata,
viga especiÍicada no projeto, deixando 10
espaçados a cada 45 cm, e prêgar as tabuas nas gravatas até a

-
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cm de sanafo livres em um dos lados para o futuro travamento das peças;
Para a fôrma de fundo de viga, repetir o mesmo processo deixando a sobra dos dois lados do fundo;
Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.

-

6.7. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FGK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANçAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAM E NTO. AF_02 12022 lusl

\./

l.ltens e suas Caracterlsticas
.Concreto usinado bombeável, classe de resistenciaC2S, com brita 0 e 1, slump = Í00 +Ê 20 mm, incluindo o
servico de bombeamento.
2.Equipamentos
.Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 mm, com mangote.
3.Gritérios para quantiÍicação dos serviços
.Esta composição deve ser utilizada para as seguintes condiçôes:
.edificação cuja área média de todas os lajes (soma da área de todas as lajes dividido pelo número de lajes do
pavimento) seja menor ou igual a2O m2;
.pavimentos com laje do tipo premoldada;
.lançamento com bomba.
.Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessário para concretagem das vigas e lajes da parte do
ediÍício a ser executada.
4.Critérios de Aferição
.Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos no lançamento
(incluindo o manuseio da tubulação da bomba), espalhamento, adensamento e acabamento do concreto.
.Foi considerado um carpinteiro responsável por veriÍicar a integridade das fôrmas durante toda a concretagem.
.Foi considerado na produtividade do servente a execução da cura do concreto utilizando água potável.
.Apesar de a velocidade da bomba ter sido considerada nos indicadores de produtividade da mão-de-obra, o
equipamento não foi considerado, sendo tratado em composições de transporte.
.Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHl) do vibrador de imersão da seguinte forma:
.CHP: considera o tempo em que está acontecendo a concretagem;
.CHt: considera os demais tempos da jomada de trabalho (inicialização, finalização e intervalo para almoço).
.Considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e sobras do concreto.
6.Execução
.Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto
estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de
furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);
.Assegurar-se da coneta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do
cimbrámento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;
.Verificar se a resistência caracterlstica e/ou o traço declarado conesponde ao pedido de compra, se o concreto
está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo
decorrido desde a saÍda da usina até a chegada na obra) - verificações com base na Nota Fiscal / documento de
entrega;
.ApóJa verificação da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem de corpos de prova para controle da
reóistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de
vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos seiam adequadamente
envolvidos na massa de concreto;
.Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 1493í:2004, a fim de não se formarem ninhos,
evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;
.Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;
.O acabamento Íinal é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme;
.Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potável.
6.1 nformações Complementares
.Para efeilos de exemplificação foi empregado o concreto usinado bombeável com a resistência especificada
anteriormente. Para outras sltuações considerar a mesma composição substituindo o referido insumo pelo concreto
usinado bombeável adequado, com a resistência estrutural requerida.
7.Pendências
. Não se aplica.
7. TMPERMEABTLIZAÇÃO
CÍvil
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7.í.98567 - PROTEçÃO MECÂN|GA DE SUpERFtCtE HORTZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/20í8 (M2)
O item considera argamassa de cimento e areia de traço 1:3 com preparo manual. Sua execução ocorre da
seguinte forma: Após o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilização seca, colocar lona preta como camada
separadora entre a camada impermeável e a de proteção mecânica. Dividir a área em quadros para evitar fissuras
de retração. Lançar e adensar a argamassa sobre a camada separadora, formando uma camada de 2 cm de
êspessura. Nivelar e desempenar a camada de argamassa.
6.3.1 - Critério de medição - unidade de medição: m2
1o - Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização.
20 - O item remunera a mão-de-obra, materiais, perdas incorporadas no consumo de argamassa.
7.2.s86ô7 - IMPERMEABIL|ZAçÃO DE SUpERFiCTe COm EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06r20í8 (M2)
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes que estavam
envolvidos na execução do sistema de impermeabilização. Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho
no consumo de emulsão asfáltica. Essa composição não inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes
e rodapé. Execução: A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou
desmoldantes. Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha. Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda
demão em sentido cruzado ao da primeira demão. Após a aplicação em toda área,e o tratamento dos ralos e dos
pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d'água de cerca 5 cm e
deixar por no mÍnimo 72 horas para veriÍicar se há algum vazamento.

7.3.98562 - IMPERMEABILIZAçÃO DE FLORETRA OU V|GA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,E=2 CM. AF-06/20í8 (M2)
Aplicado como pintura, com trincha, vassoura de cerdas macias, rolo de lã de carneiro de pelo curto ou airless, em
demãos, respeiiando o consumo por m2, com intervalo minimo de 8 horas entre cada demão, à temperatura de 25
oc.
6.1.1 - Critério de medição - unidade de rnedição: m2
'lo - Utilizar a ârea da superflcie que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização.
20 - O item remunera a rirao-de-obra, materiais, perdas incorporadas e por entulho no consumo de manta asfáltica e
primer asfáltico utilizados no processo.
7.4. 98555 . |MPERMEAB|LIZAçÃO DE SUpERFiqe COm ARGAMASSA POUMÉRICA / MEMBRANA ACR|LICA, 3
DEMÃos. AF-06/20í8 (usAR ÃneamlssA PouMÉRlcA) (M2)
ITENS E SUAS CARACTERISTICRS:
- Argamassa polimérica impermeabilizante ou membrana acrilica bicomponente à base de cimento, agregados

v

minerais e resina acrílica.
cRrrÉRlos PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização.
EXECUÇÃO:
- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, gr€xa, óleo ou desmoldantes;
- Adicionar aos poucos o componente A (líquido) ao B (pó), fomecidos já pré-dosados, e homogeneizar,
preferencialmente, com misturador de baixa rotação (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5
minutos;
- Umedecer a superficie com água antes da aplicação da primeira demão;
- Aplicar a argamassa polimérida com vassoura de pelos macios, trincha, ou brocha; - Aguardar de 3 a.6 horas, de
acordo com às condições do ambiente, até a primeira demão ter endurecido ou secado ao toque e aplicar a
segunda demão no sentido cruzado à demão anterior;
- Repetir o processo para a demão seguinte;
- Apbs a apticaçao em toda ârea e o tràtamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de
estanqueidade, enchendo a ârea com uma lâmina d'água de cerca Scm e deixar por no mínimo 72 horas para
verificar se há algum vazamento.
8. REVESTIMENTOS. PISOS, PAREDES E TETOS

8.í. PISO
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8.1.1. 87640 - CONTRAPTSO EM ARGAMASSA TRAçO í:4 (CTMENTO E ARE!A), PREPARO MECÂNICO COM
BETONETRA 4OO L, APLICADO EM ÁREAS SECAS §OARE-LAUE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORçADO,
ESPESSURA 4CM. AF_071202í (M2)
Considera-se contrapiso de espessura de 7 cm. Sua execução inclui a limpeza da base, incluindo lavar e molhar; a
definição dos níveis do contrapiso; assentamento das taliscas; argamassa de contrapiso: envolve lançamento,
espalhamento e compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente e
acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.
7.1.1- Critério de medição - unidade de medição: m2
1o - Utilizar a área de contrapiso efetivamente executada, em ambientes secos e descontar a ârea de projeção das
paredes e todos os vazios na laje.
20 - O item remunera a mão-de-obra e a argamassa traço 1:4 com preparo manual.

8.1.2.87262. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCEI.ANATO DE DIMENSÕES
cM APLTCADA EM AMBTENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 Mr. AF-06/2014 (M2)

i.v ,

COXSO

Itens e suas características

.
Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm;
.
Argamassa colanie industrializad a paraassentamento de placas cerâmicas,
conforme indicação do fabricante;
.
Argamassa para rejunte.

do tipo AC lll, preparada

Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executada. A área de projeção das paredes e todos
os vazios na laje devem ser descontados.

.

Gritérios de aferição
Para os cálculos foi utilizada uma área de cozinha representativa das obras analisadas.
Foram consideradas as perdas por resÍduos no consumo das placas cerâmicas e perdas por resíduos e
incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento.
O esforço de preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o revestimento
cerâmico, foi contemplado nos indices de produtividade apresentados.

.
.
.

Execugão
Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o
lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a
colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições
atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.
Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.
Aplicar uma camada de argamassa colante no trardoz das peças.
Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo
de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida
empregando-se espaçadores previamente gabaritados.
Após no minimo T2horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de
uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.
Limpar a área com pano umedecido.

.
\-/

.
.
.

.
.

8.í.3.92396 - EXECUçÃO DE PASSEIO EM PISO TNTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 x í0 cM, ESPESSURA 6 CM. AF_í212015(M2l
Para execução deve-se: Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado conesponde ao pedido de
compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especiÍicada e se não foi ultrapassado o tempo de inicio de pega
do concreto, fazer verificações com base na Nota Fiscal/ documento de entrega. Após verificação da
trabalhabilidade (abatimento /'slump') e moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão'
com uso de vibrador de imersão
lançar o material com a utilização de bombas. Após lançar o
CÍvil
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de forma que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do
concreto.
Realizar o acabamento com sanafo eom movimentos de vai-e-vem. Regularizar a superfície utilizando rodo de
corte. Quando a superficie do concreto estiver livre de água superficial e suportar o peso de uma pessoa, lançar
sobre a superfície áspersão mineral cimentícia ou pó de cimento. Passar a desempenadeira mecânica de concreto
munida de disco de fiotação, formando uma camada de nata de cimento na superfície. Realizar arremates das
bordas do piso com desempenadeira. Desempenar a superficie com a desempenadeira mecânica de concreto
munida de lâminas de amaciamento, na direção ortogonal à do sanafeamento, sendo que a cada passada sobrepor
em 50% a anterior e realizar o alisamento superficial empregando desempenadeira mecânica de concreto munida
de lâminas para acabamento.
7.3.1 - Critério de medição - unidade de medição: m2
1o - Utilizar a área de projeção do piso de concreto com espessura de 7 cm'
20 - O item remunera a mão-de-obra, equipamentos e materiais utilizados no processo.

8.1.4.94273- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F!O) EM TRECHO RETO, CONFECCTONADA EM CONCRETO PRÉ-

\./

\-/

FABRTCADO, DTMENSÕES 1OOx15xí3X30 cM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VÉRlo). AF-06/2016 (M)

l.ltens e suas Caracterlsticas
.Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais como: assentamento das
guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento da guia'
.Serventê: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento das guias pr&fabricadas.
.Guia pré-fàbricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com dimensões especificas e
assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de outra
.Argamassa: utilizadanos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo acabamento e continuidade às
guias.
.Areia: material utilizado gara iazer a base de assentamento.
2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar o comprimento linear total em trecho reto a ser assentadas guias de concreto pré-fabricadas, com
dimensões 10Ôxí5x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso viário),
em valas.
4.Critérios de Aferição
.Para o levantamento dos Indices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam
diretamente nos serviços de execução.
.Os indices de produtividade contemplam a regularizaçáo da base pa,a a execução das guias.
.O transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente de serviço foi considerado
para obtenção dos indices de produtividade.
.O escoramento da parte postàrior das guias não foi considerado na composição, caso seja necessário à execução
utilizar composição esPeclÍica.
.Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições:
.Trecho reto: quaÀdo não há álteração de diregão ao longo da extensão das guias a serem executadas.
.Trecho curvo: quando ocorre mudánça de direção ao longo da extensão das guias a serem executadas.
S.Execução
.Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
.Regulárização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
.Assentamento das guias pré-fabricadas.
.Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa'
6. nformações ComPlementares
.Não se aplica.
7.Pendências
.Não se aplica.
8.í.5.98689 - SOLETRA EM GRANITO, LARGURA í5 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF-09/2020 (M)
I

Limpar a áreaonde será instalada a soleira com vassoura. Espalhar a argamassa colante com desempenadeira
denlada sobre o local de assentamento. Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa
colante sobre a peça de granito. Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a
ligeiramente para garantir a Íixação.
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7.'10.1 - Critério de medição - unidade de medição: m
1o - Utilizar o comprimento de soleira a executiar.

- O item remunera a mão-de-obra, equipamentos e materiais utilizados no processo. Soleira em granito polido,
tipo andorinhalquarlzolcastelo/corumba ou equivalentes, largura de íScm, espessura da pedra de 2cm e
comprimento conforme situação: material que compõe a soleira. Argamassa colante tipo AC lll: para a fixação da
soleira na base de aplicação. Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no cálculo dos consumos de
materiais.
8.í.6.9524í . LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/20í6 (M2)
20

A camada regularizadora será lançada após compactação do ateno interno e após colocação e teste das
canalizações que devam ficar sob o piso.
Antes do lançamento das argamassas de assentamento o lastro deverá ser lavado com água limpa e escovado.
Após esta operação receberá pasta de cimento e areia, no traço 1:3, espalhada com a vassoura. Em solos
excessivamente úmidos, a critério da fiscalização, o piso morto deverá receber aditivo impermeabilizante.
7.2.1 - Critério de medição - unidade de medição: m2
1o - Será medido pela área regularizada executada.
20 - O item remunera o fomecimento de cimento, areia e a mãode-obra necessária paÍa a execução da
regularização.

8.2. PAREDE

8.2.í. 87905 - CHAPTSCO APLTCADO EM ALVENARTA (COM PRESENçA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAçO í:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/20í4 (M2)
É necessário umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa. Com esta preparada conforme

especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de
espessura de 5 mm.
7.11.1 - Gritério de medição - unidade de medição: m2
10 - Utilizar a área total de alvenaria e estruturas de concreto externas onde será executado o chapisco.
20 - O item remunera a mão-de-obra, equipamentos e materiais utilizados no processo. O equipamento de mistura
da argamassa está considerado na composição de argamassa para chapisco convencional com preparo mecânico
em obra, traço 1:3, que também inclui a mão de obra utilizada para o preparo e as perdas inconidas nesse
processo.

\v/

8.2.2.87775- EMBOçO OU MASSA ÚHrcl EM ARGAMASSATRAçO í:2:8, PREPARO MECÂNIGO COM BETONETRA
4oo L, APLICADA ruanurunaeNTE EM pANoS DE FAGHADA coM PRESENçA DE VÃoS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06r20í4 (M2)
Considera-se argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira e espessura
média real de 2 óm. Para a execução temos: Taliscamento da base e Execução das mestras. Lançamento da
argamassa com colher de pedreiro. Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. Sanafeamento da
camada com a régua metáiica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso. Acabamento superficial:
desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com
movimentos circulares.
7.'13.1 - Critério de medição - unidade de medição: m2
10 - Utilizar a âreade reúestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros e todos os vãos deverão ser
descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar embutido) devem ser considerados.
2o - O item remunera a mão-de-obra e material utilizados no processo.
8.2.9.87273. REVESTIMENTO CERÂMrcO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÔES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' NA ALTURA INTETRA DAS
PAREDES. AF_06r20í4 (M2)
Aplicar e estender a argamassa colante, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da
desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das
placas cerâmicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o
tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando
pequenos impactos com martelo de
sulcos. Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou
Cívil
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borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida
empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no minimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a
argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos
de vai e vem. Limpar a ârea com pano umedecido.
7.14.1 - Critério de medigão - unidade de medição: m2
1o - Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas
et c.).
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.
8.2.4. 88485 . APLICAçÃO DE FUNDO SELADOR ACRíLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/20í4 (M2)
1. ITENS E SUAS CARACTERISTTCRS: - Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão
aquosa de copolímero estireno acrÍlico utilizado para uniformizar a absorçã_o e selar as superfícies intemas como
alvenaria, reboco, concreto e gesso. 2. CRITÉROS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área de
parede efeüvamente executada, excetuadas as áreas de requadro. - Todos os vãos devem ser descontados (portas,
janelas etc.). 3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO: - Limpeza e preparo do ambiente para inÍcio dos serviços estão
contemplados na produtividade da mão de obra; - O esforço para colocação de escadas_ou montagem das
plataformas de trâbalho e guarda-corpos está contemptadô na composição. 4. EXECUÇÃO: - Observar a superficie:
deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; - Diluir o selador
em água potável, conforme fabricante; - Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

8.2.5. 88497 - APLICAçÃO E LTXAMENTO DE MASSA

úreX

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF-06/20í4 (M2)

í. ITENS E SUAS CARACTERISTTCRS: - Massa conida PVA para paredes intemas - massa niveladora
monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006; Lixa em fotha para parede ou madeira, número izO lcor vermelha). 2. CR|TÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS
SERVTÇOS: - Utilizar a ârea de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. - Todos os vãos
devem êer descontados (portas, janelas etc.). 3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO: - Considerado o esforço de lixamento
da massa para uniformizaçáo da superfície; - O esforço para colocação de e-scadas ou montagem das plataformas
de trabalho e guarda-corpós está contemplado na composição.4. EXECUÇÃO: - Observar a superfície: deve estar
limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; - Se necessário, amolecer o
produto em água potável, conforme fabricante; - Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até
obter o nivelamento desejado; - Aguardar a secagem da primeira demáo e aplicar a segunda demão de massa; Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento Íinal e remoção do pó.
8.2.6. 88489 - APLICAçÃO MANUAL DE PINTURA COM TTNTA úreX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06r20í4 (M2)
1. ITENS E SUAS CARACTERISICAS: - Tinta acrilica premium, cor branco fosco - tinta à base de dispersão
aquosa de copolimero estireno acrílico, fosca, linha Premium.2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃg OOS
SERVIÇOS: - Utilizar a ârea de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. - Todos os vãos
\.1
devem êer descontados (portas, janelas etc.). 3. CR|TÉRIOS DE AFERIçÃO: - Não inclui a preparação da
superfície com selador e massa conida; - Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de
retoque, além das duas demãos; - O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho
e guarda-corpos está contemplado na composição. 4. EXECUÇÃO: - Observar a superfície: deve estrar limpa, seca,
sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; - Diluir a tinta em água potável, conforme
fabricante; - Àplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicações. 5. INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES:- Para Íins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas
classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número menor
de demãos, toma mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nivel de desempenho
não se aplica para as tintas econÔmica e Standard.
8.2.7. 95305 - TEXTURA ACR|LICA, APLICAçÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/20í6 (M2)
1. ITENS E SUAS CARACTERÍSICRS: - Massa de parede para efeito texturizado liso (grãos finos) de base
acrílica, diluível em água. Aplicação sobre reboco, blocos de concr-eto, fibrocimento, concreto ap_arente, massa
corrida ou acrilica e rãpintuia so6re látex PVA ou acrÍlico. 2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS
SERVTÇOS: - Utilizar a ârea da parede efetivamente executada. 3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO: - Não inclui
preparáção da superficie com selador ou aplicação de massa conida. - Para o levantamento dos índices de
produtivídade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local
de execução. - No consumo de textura foi considerada a aplicação de uma demão. 4. EXECUÇÃO: - A superÍície
deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicaçáo; - Aplicar uma
demão com rolo, conforme orientação do fabricante.
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8.2.8. 10í965. PEITORIL LTNEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = í5CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO
COM ARGAMASSA í:6 COM ADITIVO. AF-í1r2020 (M)
-Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do peitoril. Limpar a superficie onde será
assentada a peça, deixando-a livre de iregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da
argamassa. Molhar toda a superÍície utilizando broxa. Aplicar argamassa no substrato e na peça de
mármore/granito e passar desempenadeira dentada. Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir
nivel e prumo. Esticar a linha guia para assentamento das demais peças. Repetir o procedimento de assentamento
das peças até completar o peitoril. Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada para
mármores e granitos. Conferir alinhamento e nivel. Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril. Proteger o
peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado durante a execução da fachada.
7.17.1 - Critério de medição - unidade de medição: m
1o - Utilizar o comprimento total do peitoril, inclusive avanços de 2 cm nas laterais.
20 - O item remunera a mão.de-obra, equipamento e material.
8.3. TETO

8.3.í. 961í4. FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSTVE ESTRUTURA DE FIXAçÃO.
AF_05[2017_P (M2)
Determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente, com o auxilio da
mangueira de nível ou nível a laser. Marcar nas paredes a posição exata para o fono, com o auxÍlio do cordão de
marcação ou fio traçante, e instalar alguns pregos para suportar, temporariamentê, os acabamentos em gesso e
passaias linhas-guia. Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto os pontos de fixação
dos arames (tirantes), de acordo com o número de placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de
Íixação e as demais, apenas 1 ponto. Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites. Preparar a
pasta de gesso de fundição. Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas de
Oitataçao, previamente instaladas na parede. A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante). Aplicar a
mistura de sisal com pasta de gesso de fundição na paÍe superior da instalação do fono, nas juntas entre as
placas, para chumbamento das placas de gesso. Retirar os pregos instalados no perlmetro do forro. Aplicar a pasta
de gesso de fundição por sobre as juntas do forro já instalado, para dar acabamento.
7.24.1 - Critério de medição - unidade de medição: m2
1o - Utilizar a ârea de fono executada no ambiente.
2o - O item remunera a mãode-obra e material. Considerados: placa de gesso para fono, de 60cm x 60cm e
espessura de 12mm; Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2X19"; arame galvanizado 18bwg, 'l,24mm
(0,009 kg/m); estopa de sisal em fibra para aplicação geral em gesso e gesso de fundição.
8.3.2. 88484 - APLICAçÃO DE FUNDO SELADOR ACR|L|CO EM TETO, UMA DEMÃO.

AF-06r2014lu2l

- resina à base de dispersão
para
as
superfÍcies intemas como
e
selar
a
absorção
uniformizar
utilizado
estireno
acrilico
de
copolímero
aquosa
atvenaria, reboco, concreto e gesso. 2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAçÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a ârea de
teto efetivamente executaOa. g. CR|TÉRIOS DE AFERIÇÃO: - Limpeza e preparo do ambiente para início dos
serviços estão contemplados na produtividade da mão de obra; - O esforço para colocação de escadas ou
montâgem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição.4. EXECUÇAO: Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer
aplicação; - Diiuir o selador em água potável, conforme fabricante; - Aplicar uma demão de fundo selador com rolo
ou trincha.
8.3.3. 88496 - APL|CAçÃO E LTXAMENTO DE MASSA úreX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF-06/2014 (M2)
1. ITENS E SUAS CARACTERÍSICIS: - Selador acrilico paredes internas e externas

1. ITENS E SUAS CARACTERISTTCRS: - Massa corrida PVA para paredes internas - massa niveladora
monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006; Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 2. CRITÉRIOS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS
SERVIÇOS: - Utilizar a ârea de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. - Todos os vãos
devem ser descontados (portas, janelas etc.). 3. CRITÉRIOS DE AFERIçÃO: - Considerado o esforço de lixamento
da massa para uniformizaçáo da superficie; - O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas
de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. 4. EXECUçÃO: - Observar a superficie: deve estar
limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; - Se necessário, amolecer o
produto em água potável, conforme fabricante; - Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até
aplicar a segunda demão de massa; obter o nivelamento desejado; - Aguardar a secagem da primeira
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Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó.
8.3.4. 88488 . APLICAçÃO MANUAL DE PTNTURA CoM TINTA
AF_06/2014 (M2)

úrex

AcRiLtcA EM TETo, DUAs DEMÃos.

1. ITENS E SUAS CARACTERIST|CAS: - Tinta acrÍlica premium, cor branco fosco tinta à base de dispersão
?qqosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAçÃo'DoS
SERVIÇOS: - Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. - tooos os vãos
devem ser descontados (portas, janelas etc.). 3. CRITÉRIOS DE AFERTçÃO: - Não inclui a preparação da
superficie com selador e massa corrida; - Para o consumo de tinta, consídera-se a apticação de umá camada de
retoque, além das duas demãos; - O esforço para colocação de escadas ou montagàm dás
flataformas de trabalho
e guarda-corpos está contemplado na composição. 4. EXECUÇÃO: - Observar a súperÍicie: deve estar limpa, seca,
poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; - Diluir a tinta em água potável, ónforme
9em
fabricante; - Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicagões. 5. INFORMAÇÓES COUpLEMENTARES:- Para Íins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas
classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número menor
de demãos, torna maís econômico o serviço de pintura gue as demais. Sendo assim, esse nÍvel de desempenho
não se aplica para as tintas econômica e Standard.

9. ESQUADRIAS

9.í. MADEIRA

9.í.í.90844 - KIT DE PoRTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMr.ocA (LEVE OU MÉD|A), pADRÃo MÉDIO,
90x210cM, ESPESSURA DE 3,5CM,lrENS TNGLUSOS: DOBRADTÇAS, MONTAGEM E INSTALAçÃO DO BATENTE,
FECHADURA coM ExEcuçÃo Do FURo - FoRNEGTMENTo E TNSTALAçAo. AFJ2t2oí9 (uN)-

\./

Utilizar gabarito para portas de 90x21Ocm devidamente no esquadro. Pregar a travessa nos dois montantes
utilizando os pregos de í9x36. Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois
pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, com pregos de 15x15, garantindo o
esquadro da estrutura. Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser
ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contomo do marco / batente e de
8mm em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formão.
Marcar a posição das dobradiças. Marcar, com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte
paru a instalação das dobradiças. Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de
formão bem afiado. Parafusar as dobradiças na folha de porta. Posicionar a folha de porta corretiamente no vão,
apoiá-la convenientemente e parafusar as dobradiças no batente. Medir a travessa superior do marco e recortar o
trecho correspondente do alizar com pequena folga.
Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45" (meia-esquadria) nas extremidades da peça que guamecerá o
topo do marco / batente. VeriÍicar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e setrar o
excedente. Apontar dois pregos de 19x36 na parte central da peça anteriormente recortada e posicionáJa
exatamente no topo do marco / batente; não promover a fixação deÍinitiva. Encaixar na peça pré-fixada os alizares
nos montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45', utilizando como
gabarito a peça pr&fixada. Promover o corte a 45' das extremidades dos alizares (peças conespondentes aos
montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior.
Deve ser considerada porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x1,20m, incluso aduela 1A, alizar 1A e
dobradiça com anel
8.2.'l - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de portas de madeira a serem instaladas.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.

9.í.2.9í306. FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD!O,
coM ExEcuçÃo DE FURO - FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. Arlz/ZOíg (UN)
Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, demarcar a altura em que será instalada a
fechadura, com base na posição da maçaneta. Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com
lápis a altura (em cima e embaixo da fechadura), e os conespondentes locais para instalação da maçaneta e do
cilindro. A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxllio de furadeira e formão bem afiado,
executar a cavidade onde será embutido o corpo da fechadura; em
a partir das capas da folha de porta,
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introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que abrigaráo a maçaneta e o cilindro da fechadura.
Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa; mesmo procedimento
paru a contratesta a ser instalada no marco / batente. Retirar a fechadura e realizat, com auxllio de formáo bem
afiado, os rebaixos na folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura,
respectivamente. lntroduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingüeta e do trinco da
fechadura, utilizando furadeira e formão bem afiado. Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa. Posicionar a
maçaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com parafusos. Travar a maçaneta com o pino
/ parafuso quê acompanha o conjunto. Utilizar fechadura de embutir completa para portas intemas com padrão de
acabamento popular.
8.4.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de fechaduras a serem instaladas.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.

\-/

9.í.3. íOO7OO. PORTA DE MADETRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,120X2í0X3,5CM,2 FOLHAS,INCLUSO
ADUELA 24, ALTZAR 2A E DOBRADTçAS. AF_1220í9 (UN)
Utilizar gabarito para portas de 120x210cm devidamente no esquadro. Pregar a travessa nos dois montantes
utilizando os pregos de 19x36. Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois
pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, com pregos de 15x15, garantindo o
esquadro da estrutura. Posicionar a folha de porta no marco / batente paÍa marcar (riscar) os trechos que devem ser
ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de
8mm em relação ao nivel final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formão.
Marcar a posição das dobradiças. Marcar, com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte
parc a instalação das dobradiças. Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de
formão bem afiado. Parafusar as dobradiças na folha de porta. Posicionar a folha de porta conetamente no vão,
apoiá-la convenientemente e parafusar as dobradiças no batente. Medir a travessa superior do marco e recortar o
trecho conespondente do alizar com pequena folga.
Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45' (meia-esquadria) nas extremidades da peça que guarnecerá o
topo do marco / batente. Verificar a altura dos alizares que seráo fixados nos montantes dos batentes e serar o
excedente. Apontar dois pregos de 19x36 na parte central da peça anteriormente recortada e posicionáJa
exatiamente no topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva. Encaixar na peça pré-fixada os alizares
nos montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45', utilizando como
gabarito a peça pré-Íixada. Promover o coÉe a 45" das extremidades dos alizares (peças conespondentes aos
montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior.
Deve ser considerada porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,00x1,20m, incluso aduela 14, alizar 1A e
dobradiça com anel
8.3.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de portas de madeira a serem instaladas.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.

9.í.4. í02197 - PINTURA FUNDO NTVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_0112021 (M2)
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS
Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela pintura do fundo.
Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).
Solvente diluente à base de aguarrás.
Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira.

-

cRrTÉRros PARA QUANTTFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar a área de superfície de madeira, em metros quadrados, de aplicação de fundo nivelador alquídico branco,
1 demão, presente no projeto.

cRrrÉRros DE AFER|ÇÃO

Para o levantamento dos lndices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e/ou
ajudantes) envolvidos diretamente com a pintura do fundo.
Para a obtenção dos coeficientes da composição foram analisados em campo serviços com portas de
madeira e ripas de madeira componentes de pergolado.
Em casos de superficies circulares, considerar a área em contato com a pintura, ou seja, a área de
superficie da peça a ser pintada.
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O serviço de lixamento envolvido na composição é manual e contempla tanto o lixamento antes da
aplicação do produto quanto o lixamento após a execução da atividade.
A composição considera a aplicação de I demão do produto.
O consumo dos produtos foi estimado de forma teórica, a partir dos manuais dos fabricantes de fundo.
Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material.
Percentual de diluente considerado:20o/o.
Fenamentas consideradas para a execução do serviço: trincha ou rolo.
EXECUçÃO

-

Lixar a superfície de madeira;
Diluir o produto;
Aplicar o fundo sobre a superfície, com uso de trincha ou rolo;
Se posteriormente houver pintura com tinta de acabamento na superficie, após a secagem da demão de
fundo, realizar novo lixamento, de maneira mais leve.

\-/
9.1.5.102219 - PINTURA TrNTA DE ACABAMENTO (PTGMENTADA) ESMALTE SINTÉT|CO ACETTNADO EM MADEIRA,
2 DEMÃOS. AF _01t2021 lu2l
Diluir o produto. Com a superficie já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento), aplicar a tinta com uso
de trincha ou rolo. Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demão.
8.8.1 - Critério de medição - unidade de medição: m2
1o - Utilizar a área de superfície de madeira, em metros quadrados, de pintura com tinta de acabamento esmalte
sintético fosco, 2 demãos, presente no projeto.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.

9.í.6.90843 - Krr DE PORTA DE MADETRA PARA PTNTURA, SEM!-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
8OX2íOCM, ESPESSURA DE 3,5CM,ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAçAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUçÃO DO FURO - FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AFJ2I2019 (UN)
Utilizar gabarito para portas de 80x21Ocm devidamente no esquadro. Pregar a travessa nos dois montantes
utilizando os pregos de 19x36. Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois
pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, com pregos de 15x15, garantindo o
esquadro da estrutura. Posicionar a folha de porta no marco / batente para marelr (riscar) os trechos que devem ser
ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de
8mm em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formão.
Marcar a posição das dobradiças. Marcar, com auxilio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte
para a instalação das dobradiças. Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de
formão bem afiado. Parafusar as dobradiças na folha de porta. Posicionar a folha de porta corretamente no vão,
apoiá-la convenientemente e parafusar as dobradiças no batente. Medir a travessa superior do marco e recortar o
trecho conespondente do alizar com pequena folga.
Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45" (meia-esquadria) nas extremidades da peça quê guamecerá o
topo do marco / batente. Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o
excedente. Apontar dois pregos de 19x36 na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la
exatamente no topo do marco / batente; não promover a fixação definitiva. Encaixar na peça pré-fixada os alizares
nos montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45', utilizando como
gabarito a peça pré-fixada. Promover o corte a 45" das extremidades dos alizares (peças conespondentes aos
montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior.
Deve ser considerada porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x1,20m, incluso aduela 1A, alizar 1A e
dobradiça com anel.
8.1.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de portas de madeira a serem instaladas.
2o - O item remunera a mão-de-obra e material.
9.2. ALUMÍN!O

9.2.í. 9í338 - PORTA DE ALUMíNIO DE ABRIR COM LAMBRT, COMGUAR»EÃO, HXAçÃO COm plnArUSOS -
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FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AFJ2t2Oís (M2)
Conferir sê o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas
laterais do vão. Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão êntre os calços e a folha de
porta para que a mesma não seja danificada. Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota
da soÉira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede. Marcar com uma ponteira a posição dos
furos na pàreOe do vão. Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de
vídia coú diâmetro de 1Omm. Retirar o pó resultante dos Íuros com auxilio de um pincel ou soprador e encaixar as
buchas de nailón. Posicionar novamente a esquadria no vão e paraÍusa-la no requadramento do vão, repetindo o
processo de verificação de prumo, nivel e alinhamento. Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir
a vedação da folga entre o vão e o marco.
8.11.1 - Critério de medição - unidade de medição: m2
1o - Utilizar a quantidade em metros quadrados de portas a serem instaladas com as dimensões especificadas na
composição.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.

9,2.2.94570. JANELA DE ALUM|NIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRTLHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
ç_z
FORNECTMENTO E TNSTALAçAO. AFJ2t20ís (M2)
1. ITENS E SUAS CARACTERÍSICeS:- Pedreiro com encargos complementares: oficialresponsável pela
instalação de esquadrias; - Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de esquadrias; Janela de aluminio de coner 1,20 x 1,20 m (A x L) com 2 folhas de vidro, incluso guamição; - Parafuso de aço

.r
\-/

*
*
zincado com rosca soberba, cabeÇa chata e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, comprimento 32 mm; - Selante de
siticone neutro monocomponente. 2. CRrÉROS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área total
de esquadrias, em metros quadrados. 3. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO: - Para o levantiamento dos índices de
produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos na instalação da esquadria; - Foram
ôonsideradas perdas no consumo de espuma expansiva. 4. EXECUÇÃO: - Com auxllio de chapas estreitas de aço
ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas
duas laterais, no topo e na base; - Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,
marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação conespondente; - Aplicar material vedante
em forma de cordão em todo o contomo do contramarco; - Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação,
fazendo pressão no material vedante; - Aparafusar a esquadria no contramarco; - Se as folhas estiverem separadas
do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento; - Parafusar as presilhas 1o contglno do marco e
encaixar os alizares / guarnições de acabamento no perlmetro da janela. 5. INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES:
- Para efeitos de exemplificação foi empregada a janela conforme as dimensôes especificadas na descrição do
insumo; - Para outras situações com o mesmo material, porém de dimensões diferentes, considerar a mesma
composição; - Esta composição foi feita para uma condição específica de instalação por meio aparafusamento e
yedação-com selante, mas, ela foi considerada válida também paa a condição de instalação com parafusos e
vedaiao com espuma expansiva ou ainda, chumbamento com argamassa, por ter seu custo representativo quanto
aos custos para outras condições.
9.2.3. 1033íí - TNSTALAçÃO DE BICICLETÁRrO MODELO U TNVERTIDO, DIMENSÔES 1í0 GM X 78 CM EM TUBO
ctRcuLAR DE AçO A2'í COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FTXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF-1112021

(uN)
8.12.1 - Critério de medição - unidade de medição: m2
1o - Será medido pela quantidade de unidades.
20 - O item rêmunera o fornecimento de bicicletário em tubo de aço galvanizado, material e mão{e-obra.
9.3. VTDRO

9.3.í. í0218í - INSTALAçÃO DE VTDRO TEMPERADO, E = í0 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF-01/2021-P lu2l
8.13.1 - Critério de medição - unidade de medição: m2
1o - Utilizar a área da chapa de vidro, em m2, instalada.
20 - O item remunera o fomecimento de conjunto de vidro temperado 10 mm com uma porta, inclusive materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.

ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA

9.3.2. COMP.UBS.O38 . ESPELHO CRISTAL, ESPESSUR.A 4 MM, AD
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DUPLA.FACE, COM MOLDUM DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2.
AF_011202111,.21

8.13.'l - Critério de medição - unidade de medição: m2
1o - Utilizar a áÍea da chapa de vidro, em m2, instalada.
20 - O item remunera o fomecimento de conjunto de vidro temperado 10 mm com uma porta, inclusive materiais
acessórios e a máo-de-obra necessária para a colocação do vidro'
9.3.3. 102185. PoRTA DE ABRIR COM MO!á HIDRÁUUCA, EM VTDRO TEMPERADO,2 FOLHAS DE 9OX2íO CM'
ESPESSURA DD íOMM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF-0ír2021 (UN)

\./

l.ITENS E SUAS CARACTERISTICRS
-Vidraceiro: responsável pela verificação das dimensões e instalação da porta;
-Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas as tarefas;
-Vidro temperado incolor para porta de abrir, espessura de '10 mm, excluso fenagens e colocação;
-Jogo de fenagens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composta por dobradiça superior e inferior,
trinco, fechadura, contra fechadura e capuchinho;
-Mola hidráulica de piso para vidro temperado 10 mm.
2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3. CR|TÉR|oS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar a quantidade de portas de vidro com mola hidráulica instaladas.
4. CR|TÉR|OS DE AFERIÇÃO
-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliavam
diretamente nas proximidades do local de execução;
-Foram consideradas perdas de material;
-A produtividade considera a colocação de cada componente necessário paa a instalação completa da porta de
abrir com mola hidráulica - mola e piso, dobradiças, fechadura e contra fechadura.
5. EXECUÇÃO
-Conferir os materiais paÂ a instalação da porta;
-Medir e marcar o ponto superior para instalação do suporte da dobradiça;
-Parafusar o suporte da dobradiça superior;
-Fixar o gabarità de furação da úola Éidráulica devidamente alinhado com o centro do eixo do suporte superior,
utilizando o prumo de centro;
-Marcar a posição da mola hidráulica, de acordo com o gabarito;
-Cortar o piso nas linhas marcadas com serra circular e abrir espaço necessário para a instalação da mola com
talhadeira, de modo que esta fique nivelada com o piso acabado;
- Posicionar a mola hidráulica no furo e verificar se está nivelada;
- Fixar a mola hidráulica e encaixar a parte central da peça dobradiça inferior;
-tnstalar a folha de vidro, apoiando em calços ou papelão para não haver atrito com o chão;
-lnserir a peça dobradiça superior na bucha para dobradiça e fixa-la ao vidro;
-Regular o alinhamentó e a velocidade de fechamento da porta, nos parafusos de regulagem da mola;
-Fixar o espelho no suporte da mola com parafusos;
-Com a porta aberta, instalar a fechadura na porta;
-Fazer a marcação dos Íuros para instalação da contra fechadura, utilizando a fechadura como referência;
-Fazer os furos necessários na parede para a contra fechadura;
-Parafusar a contra fechadura.
6. INFORMAÇÔeS CO]TIpLEMENTARES
- Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

í0. TNSTALAçÕES ELETRICAS

10.í. LÓG|CA

10.í.í. C4533 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M)
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9.34.1 - Critério de medição - unidade de medição: M
1o - Utilizar a quantidade de pontos para instalação de telefonia.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.
10.1.2.

cíí65

- DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AçO (38x38)mm (M)

Itens e suas características . Eletrocalha perfurada, com tampa ou sem tampa, em chapa de aço galvanizado,
largura 38 mm e altura de 38mm. Execução . Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 'Se necessário,
corta-se a peça de eletrocalha para ajustar ao comprimento a ser utilizado; . Encaixa-se a eletrocalha no local
definido; . Às extremidades são deixadas livres para posterior conexão. No item estão inclusos todos os materiais e
equipamentos necessários para sua instalação.

í0.í.3. 9í855 - ELETRODUTO FLEXíVEL GORRUGADO REFORçADO, Pf/C, DN 25 MM (3/4'), PARA ClRculTos
TERMINAIS,INSTALADO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAçAO. AF.íZ2Oí6 (M)

\v

1.]TENS E SUAS CARACTERISICRS
-Eletrodutos conugados em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos
pontos de tomada ou pontos de iluminação).

2.EeutPAMENTo
-Não se aplica.
3.CR|TÉRIOS PARA QUANTIFICAçÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4") presente no projeto para
instalação em paredes.
4.CRTTERIOS DE AFERIÇAO

\,/

-Para o levantamento dogíndices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
-Foi considerado esforço de Íixação provisória da instalação (feita em pontos localizados
s.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletrúuto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nestia comPosição);
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.
10.1.4.918s7 - ELETRODUTO FLEX|VEL CORRUGADO REFORçADO, PVC, DN 32 MM (í"), PARA GIRCUITOS
TERMtNAts, INSTALADo EM PAREDE - FoRNEctMENTo E lNsrAl-AçÃo. ar-r220í5 (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERISICRS
-Eletrodutos conugados em PVC, DN 32 MM (1"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos
pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQU!PAMENTO
-Não se aplica.
3.CR|rÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4") presente no projeto para
instalação em paredes.
4.CRITERIOS DE AFER]ÇAO
-Para o levantamento dosíndices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
-Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados
s.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de Íixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta comPosição);
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
o.TNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
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-Não se aplica.

í0.í.5.97667 - ELETRODUTO FLEX|VEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 111!2"1, PARA REDE ENTERRADA DE
DtsTRrBUrçÃO Oe ENERGTA ELÉTR|CA - FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO: AF_12t202í (M)

\./

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICNS
-Eletroduto conugado em PEAD, DN 50 MM (1 1/2")
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CRrrÉRrOS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERV|çOS
-Utilizar os oomprimentos retilíneos de eletroduto flexível, em PEAD, com DN 50 mm (1 W)presentes no projeto.
4.CRrrÉRrOS DE AFER|ÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução.
-Foi considerado esforço de Íixação provisória da instalação (feita em pontos localizados
s.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Encaixa-se o eletroduto no local definido;
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6.TNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Náo se aplica.
7.PENDÊNCAS
-Não se aplica.

í0.í.6.9í835 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORçADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERM|NAIS, TNSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAçÃO.lr_tZt20í5 (M)

\-/

l.ITENS E SUAS CARACTERISTICNS
-Eletrodutos conugados em PVG, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos
pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR[ÉR|OS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4") presente no projeto para
instalação em paredes.
4.CRrrÉRrOS DE AFERTÇÃO
-Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
-Foiconsiderado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados
s.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nestia composição);
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6.tNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.
10.1.7.9í837 - ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO REFORçADO,PVC, DN 32 MM (í'), PARA CIRCUITOS
TERMTNATS, TNSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAçAO. AFJ2I20í5 (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICNS
-Eletrodutos corrugados em PVC, DN 32 MM (1'), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos
pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4") presente no projeto para
instalação em paredes.
4.CRrrÉRrOS DE AFERIÇÃO
CÍvil
MARCIOANDRÉ BASTOS DE OL]VEIRA
CREA N" - 337631

iO

Página:38

DE

MEMoRIALDEScRITtvo
OBRÂ:

DEscruçÃo:
LOCAL:
CLIENTE:

UBS - LoTEAMENTo PADRE clcERo - pADRÂo 02

%

DAÍA | 21n3no22
BDI:

L.S.

Horâ:

83,55%

LS.

UNIDADE BASICA DE SAÚDE

LoTEAMENTo RESIDENCIAL PAORE CICERO III . JUAZEIRO OO NORTE . CE

'secngrann

uuurc|PAL

SÉINFRA

027 SEM

SINAPI

2022102 sEM

DE SAúDE

T

oilmir1

ESONERÂçÃO

DESoNERAçÀo

coilPosr@Es

oúnz2

PRôPRIAS

-Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transpoÉe horizontal do material no andar de execução;
-Foi considerado esforço de fixação provisória da instalaçáo (feita em pontos localizados
s.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletroduto no local deÍinido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta composição);
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6.tNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

\./

í0.í.8.97667 - ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (11!2"1, PARA REDE ENTERRADA DE
DtsTRrBUrçÃO Oe ENERGIA ELÉTRCA - FORNECTMENTO E INSTALAçÃO. AFJA2021 (M)
l.ITENS E SUAS CARACTERISICNS
-Eletroduto conugado em PEAD, DN 50 MM (1 1/2").
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR[ÉR!OS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexÍvel, em PEAD, com DN 50 mm (1 /2") presentes no projeto.
4.CRITÉR|OS DE AFER|ÇÃO
-Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material no andar de execução.
-Foi considerado esforço de fixaçáo provisória da instalação (feita em pontos localizados
s.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Encaixa-se o eletroduto no local definido;
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6.TNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.

7.PENDÊNCAS
-Não se aplica.

10.í.9. 98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AF_11t20í9 (UN)

\-/

TTENS E SUAS CARACTERÍSTICRS - Tomada de Rede RJ45. CRIÉRIOS DE AFERÇÃO - Para o levantamento
dos lndices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do
material no andar de execução; - As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
rasgos e cortes; chumbameitos. Parâ tais atividades, utilizar compósição específica de cada õerviço. EXECUÇÃO Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fomecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas
(módulo); - Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).

í0.1.10. C4175 - SWTTGHER AUTO.GERENCÉVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM24 PORTAS EM
coNEcToRES RJ 45, íO/íOO KBPS E DUAS PORTAS íO/1OO/íOOO KBPS - PADRÃO RACK 19'(UN)
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RADIUS - Ligação a porta IP-MAC - DHCP Snoopingl - DHCP Server Screeningl - Safeguard Engineil da D-Link
>VLAN - 802.1Q VLAN Tagging - Máx. 256 grupos estáticos VLAN - Máx. 4094 VID - VLAN de gestêio - VLAN
assimétrico - VLAN de voz automático >Qualidade de Serviço (AoS) - Filas de prioridade 802.1p,4 filas por porta Porta baseada no controlo da largura de banda por fluxo (granulosidade até 64 kbps) >Gestão de tráfego - Controlo
de fluxo 802.3x - Port minoring - Controlo de perturba@es na Transmissáo/MulticasUUnicast - Agregação de ligação
802.3ad (até 8 grupos, portas por grupo) - IGMP Snooping (v1lv2\ >Access Control List (ACL) - Máx. de 50 perfis
ACL de entrada - Máx. de240 regras ACL de entrada compartilhadas por perÍis - ACL baseada em: Endereço MAC,
Endereço lPv4, ICMP/IGMPffCP/UDP - Ações ACL: Permitir, Negar >GERENCIAMENTO - GUI com base na Web Utilitário SmartConsole - lnterÍace de linha de comando (CLl) através de Telnet - Suporta a gestão de rede SNMP
D-View SNMP >LEDS DIAGÓST|CO - Power (por porta) - PoE (por porta) - Link / Atívidade / Velocidade ( por porta
'10/100/1000Mbps, por porta 10/10OMbps, por porta SFP) >GABINETE - Modelo para montagem em rack de 19
polegadas - Dimensões do produto: 440 x250 x 44 mm mm - altura 1U - Ventilação: possui 3 ventoinhas

I

í0.í.íí.

\.,

c3764 - RACK FECHADO 24 U'S,670mm, PROFUNDTDADE PADRÃO

í9'(UN)

Caracteristicas Técnicas Rack 19 24U x 600 mm x 870 mm;Altura tolal:1247 mm;Carga máxima sem rodízios:600
kg; Atende as normas EIA-310 e RS-310. Estrutura Entre réguas de 700 mm; Estrutura em chapa pré-zincada de
1,25 mm; Réguas horizontais e verticais em chapa pré-zincada de 2 mm; Opcionalcom porta frontalem 1,25 mm
com vidro temperado transparente de 5 mm; Porta traseira em 1,25 mm com chapa perfurada sextavada de 5 mm;
Laterais com venezianas em chapa pré-zincada de 0,8 mm; Rack desmontável; Pintura em epóxi pó preto
microtexturizado RAL9O'| 1 .

10.1.12.97668 - ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DtsrRtButçÃo oe ENERGTA ELÉTR|CA - FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. m_t2202í (M)
ITENS E SUAS CARACTERISICRS - Eletrodutos lisos em PEAD, DN 60 MM (2"), instalados em circuitos terminais
(do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). EXECUÇÃO - Verifica-se o
comprimento do trecho da instalação; - Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; - Fixa-se o
eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de Íixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta composição); - As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
10.2. ATERRAMENTO

10.2.1. C3909 - SOLDA EXOTÉRMrcA (UN)

\-/

Itens e suas características . Pó exotérmico de ignição, com palito, para solda. Critérios para quantiÍicação de
serviços . Utilizar as quantidades de uniões a serem realizadas através de solda exotérmica na instalação do
sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Critérios de aferição . Pata o levantamento dos índices de
produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no
pavimento de execução. Execução . O molde é aberto e no seu fundo coloca-se um disco de retenção; ' Encaixamse os cabos nos orificios de passagem do molde; . Despeja-se no interior do molde o pó exotérmico e fecha-se a
tampa; . Acende-se o palito ignitor e coloca-se rapidamente na abertura do molde sobre o pó exotérmico; 'Após o
resfriamento o molde é retirado do local soldado.

10.2.2.96977. CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM" ENTERRADA, SEM ISOLADOR. FORNECIMENTO E
TNSTALAçÃO. AF _12t201 7 (M)
l.ltens e suas características
.Cabo de cobre nu, 50 mm2.
2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação de serviços
.Utilizar os comprimentos retilíneos de cabos de cobre nu, seção de 50 mm2, medidos em projeto unifilar, instalados
em trechos enterrados.
4. Critérios de aferição
.Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no pavimento de execução.
.As produtividades desta composição não contemplam as aberturas e reatenos de valas. Para tais atividades,
utilizar composição específica.
5. Execução
.Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
.Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre;
CÍvil
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.Posiciona-se a cordoalha na vala previamente aberta.
6.TNFORMAÇÓES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

í0.2.3. 97882 . CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ.MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
UMENSÕES INTERNAS: O,4XO,4XO,4 M. AF-1212020 (UN)
l.ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS
-Pedreiro: proÍissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças prâmoldadas;

\./

-Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
-Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;
-Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição utilizada para execução da tampa
da caixa;
-Caixa de passagem sem fundo em concreto pr&moldado com dimensões internas de 0,4 x 0,4 x 0,4 m (*insumo a
ser cadastrado no SINAPI) ('insumo a ser cadastrado no SINAPI).
2.EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3. CRITÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERV|ÇOS
- Utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em concreto pré-moldado, fundo com brita,
dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m.

4.CR|rÉRIOS DE AFERIÇÃQ
-Para o levantamento dos índices de produtividade Íoram considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam
diretamente nas proximidades do local de instalação da caixa;
-As produtividades desta composição não contemplam nos indices os serviços de locação, remoção de piso,
escavação, contenção, assentamento de tubos, reaterro e recomposição do piso. Deve-se, portanto, considerar
composições específicas para estes serviços, caso sejam necessários;
-Esta composição é válida para trabalho diurno.
s.EXECUÇÃO
-Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contengão da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
-Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto;
-Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.
6.|NFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNC|AS
-Não se aplica.

10.2.4.97668 - ELETRODUTO FLEX|VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE

\,/

DtsrRrBUçÃo DE ENERGTA ELÉTRrcA - FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO.

erJt2021lul

ITENS E SUAS CARACTERÍST]CRS - Eletrodutos lisos em PEAD, DN 60 MM (2'), instalados em circuitos terminais
(do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). EXECUÇÃO - Verifica-se o
comprimento do trecho da instalação; - Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; - Fixa-se o
eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nestia composição); - As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
10.2.5. í0í534. ENTRADA DE ENERGTA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAI)(A DE EMBUTIR, CABO
DE í6 MM2 E DTSJUNTOR DtN 50A (NÃO TNCLUSA MURETA DE ALVENARTA). AF_07/2020 (UN)

l.ITENS E SUAS CARACTERISICRS
-Eletricista com encargos complementares: oficialresponsávelpela instalação da entrada de energia elétrica.
-Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da entrada de energia elétrica.
-Eletroduto flexivel, em PEAD, DN 63 (2"): para o ramal de entrada do consumidor.
-Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm, instalado em parede: para a cordoalha.
-Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm2, antichama 0,6/1,0 l(V, para o ramal de entrada do consumidor.
-Cordoalha de cobre nu 50 mm2, enterrada, sem isolador.
-Gonector para sistema de proteção contra descargas atmosféricas: para conêctar a cordoalha e a haste de
atenamento.
-Haste de aterramento3l4 para SPDA.
-Disjuntor tripolar tipo DIN, conente nominal de 504.
-Caixa inspeção em polietileno para atenamento e para raios diâmetro = 300 mm.
de aço (padrão da concessionária
-Caixa de proteção para 1 medidor trifásico, com visor, de embutir, em
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local).
-Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento
de alvenaria de vedação, preparo manual: para Íixação da caixa de medição de embutir.
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR|TÉRIOS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERV!çOS
-Utilizar a quantidade de entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa de embutir e cabo de 16 mm2,
presente no projeto.
4.CRrTÉR|OS DE AFER|ÇÃO
-Para o levantamento dos lndices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material.
-Para o levantamento dos lndices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes)
envolvidos na execução da entrada de energia elétrica.
-As produtividades desta composição não contemplam o serviço de instalação de mureta de alvenaria. Deve-se,
portanto, considerar composição especíÍica para este serviço.- As produtividades desta composição não
contemplam rasgos e cortes na parede. Para tais atividades, utilizar composição específica do serviço.

\-/

s.ExEcuÇÃo
-Verificar o local da instalação;
-lnstalar o eletroduto PEAD no local definido;
-Para instalar a caixa de medição de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;
-Realizar a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;
-Encaixar a caixa de medição e verificar o prumo, realizando ajustes;
-Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com orientações do
fabricante;
-Cortar e instalar o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;
-Fazer a escavação no local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento;
-Posicionar a caixa de inspeção para aterramento no solo; verificar o nivel durante este procedimento;
-Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento;
-Posicionar e martelar a haste no solo até alcançar a profundidade ideal;
-Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalação;
-Cortar o comprimento necessário de cordoalha;
-Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta;
-Juntar haste e cordoalha, e jazer o encaixe do conector;
-Em seguida, apertar as porcas do conector para a completa união;
-Executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado anteriormente;
-Após o eletroduto PEAD iá estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem dos cabos;
-Verificar o comprimento do trecho de cabos;
-Cortar o comprimento necessário de cabos;
-Com os cabos já preparados, iniciar o prooesso de passagem por dentro do eletroduto PEAD até chegar à outra
extremidade;
-Já com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de medição;
-Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados;
-Após o cabo e o terminal estiarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do disjuntor;
-Colocar os terminais nos polos;
-Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor.
6.tNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Devido à ausência de preço coletado para o item aferido'CONECTOR PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS AÍMOSFÉRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO'E PEIO
baixo impacto no custo do serviço, substituiu-se o item ausente pelo insumo: 11864 - CONECTOR METALICO TIPO
PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 que possui preço
equivalente.

í0.2.6. í0í563 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL |SOLADO, 35 MM,, 0,6rí,0 1(V, PâRA REDE AÉREA DE DISTRIBUIçÃO
DE ENERGTA ELÉTRICA DE BATXA TENSÃO . FORNECIMENTO E INSTALAçÃO. AF-O7I2O2O . CONDUTOR PEN (M)
l.ITENS E SUAS CARACTERÍSICNS
-Eletricista com encargos complementiares: oficial responsável pela instalação do cabo.
instalação do cabo.
-Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial
cobertura PVC-ST1, antichama
-Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A,
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BWF-B, í condutor,0,6/i l(\/, seção nominal35 mmr.
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR!TÉR|OS PARA QUANTTFICAÇÃO DOS SERVTÇOS
'Utilizar o comprimento de cabo de cobre de 35 mm2 para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa
tensão, presente no projeto.
4.CRITÊR|OS DE AFERrÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material.
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes)
envolvidos na execução do cabo de cobre para rede aérea de distribuição de energia'elétrica de baixa teásão.
s.EXEGUÇÃO
-Verificar o comprimento do trecho da instalação;
-Cortar o comprimento necessário do cabo;
-Posicionar o cabo nos postes;
-Esticar o cabo até atingir a flecha do projeto;
-Fixar o cabo no isolador;
-Deixar as extremidades livres para posterior conexão.
6.TNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-O itEM AfEridO,88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS GoMPLEMENTARES', com
coeÍiciente 0,0003, não consta na composição por possuir custo inferior a R$ 0,01.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

-

10.2.7.10í563 . CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/í,0 Kv, PARA REDE AÉREA DE DTSTRIBUIçÃo
DE ENERGIA ELÉTRIcA DE BAtxA rENSÃo - FoRNEcrMeuoejúdieüçEô.-ai-qtnozo- pREro (M)
1.ITENS E SUAS CARACTERISTICRS
-Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do cabo.
-Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do cabo.
-Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, óbertura pVC-ST1, antichama
BWF-B, 1 condutor,0,6/1 KV, seção nominal35 mmz.
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CRIÉRIOS PARA QUANTTFTCAçÃO DOS SERVTÇOS
-Utilizar o comprimento de cabo de cobre de 35 mmz para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa
tensão, presente no projeto.

4.CRITER|OS DE AFERTÇÃO
-Para o levantamento dos Índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material.
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes)
envolvidos na execução do cabo de cobre para rede aérea de distribuição de energia elétrica dqbaixa tensão.
s.EXECUÇÃO
-Verificar o comprimento do trecho da instalação;
-Gortar o comprimento necessário do cabo;
-Posicionar o cabo nos postes;
-Esticar o cabo até atingir a flecha do projeto;
-Fixar o cabo no isolador;
-Deixar as extremidades livres para posterior conexão.
6.TNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-O itEM AfEridO "88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES., com
coeficiente 0,0003, não consta na composição por possuir custo inferior a R$ 0,01.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

-

10.2.8. í0í563 - CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/í,0 1(V, PARA REDE AÉREA DE DtSTRtBUtçÃO
DE ENERGIA ELÉTRIcA DE BA»<R TENsÃo - FoRNEciMENToEjNdTAúçÃo. AF_olzo2o - vERMELHo (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSICES
-Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do cabo.
-Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilía ao oficial na instalação do cabo.
-Cabo de cobro, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A,
cobertura PVC-ST1, antichama
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BWF-B, I condutor,0,6/1 KV, seção nominal35 mm2.
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR|TÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS
-Utilizar o comprimento de cabo de cobre de 35 mm2 para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa
tensão, presente no projeto.
4.CR]TÉR|OS DE AFERTÇÃO
-Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material.
-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes)
envolvidos na execução do cabo de cobre para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão.
s.EXECUÇÃO
-VeriÍicar o comprimento do trecho da instalação;
-Cortar o comprimento necessário do cabo;
-Posicionar o cabo nos postes;
-Esticar o cabo até atingir a flecha do projeto;
-Fixar o cabo no isolador;
-Deixar as extremidades livres para posterior conexão.
6.TNFORMAçÔES COMPLEMENTARES
-O item aferido'88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES", com
coeÍiciente 0,0003, não consta na composição por possuir custo inferior a R$ 0,0í.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

-

í0.2.9. í0í563 - CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 l(V, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBU!çÃO
DE ENERGTA ELÉTRICA DE BAI)G TENSÃO - FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AF_07/2020 - BRANCO (M)
1.ITENS E SUAS CARACTERISTICRS
-Eletricista com encargos complementiares: oficial responsável pela instalação do cabo.
-Auxiliar de eletricista com encárgos complementares: auxilia ao oÍicial na instalação do cabo.
-Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama
BWF-B, I condutor,0,6/1 [C/, seção nominal35 mm2.
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR|TÉRIOS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVrÇOS
-Utilizar o comprimento de cabo de cobre de 35 mm'zpara rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa
tensão, presente no projeto.

4.CRrrÉRrOS DE AFER|ÇÃO
-Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material.
-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes)
envolvidos na execução do cabo de cobre para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão.
s.EXECUÇÃO
-Verificar o comprimento do trecho da instalação;
-Cortar o comprimento necessário do cabo;
-Posicionar o cabo nos postes;
-Esticar o cabo até atingir a flecha do projeto;
-Fixar o cabo no isolador;
-Deixar as extremidades livres para posterior conexão.
6.TNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-O item aferido "88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES", com
coeficiente 0,0003, não consta na composição por possuir custo inferior a R$ 0,01.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

-

í 0.3. INSTALAçÕES GERATS

í0.3.1.97606. LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM
w, sEM REATOR - FORNECTMENTO E TNSTALAçAO. fuç_OAZ020 (UN)

í úMPADA
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1.ITENS E SUAS CARACTERISTICRS
-Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária.
-Auxiliar de eletricista oom encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária.
-Arandela tipo meialua com vidro fosco para uma lâmpada com potência máxima de 40/60 W. Lâmpada não
inclusa.
-Lâmpada compactia LED 15 W.
EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CRITÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERV|ÇOS
-Utilizar a quantidade de arandela tipo meia-lua, presente no projeto.
4.CRrTÉR|OS DE AFER|çÃO
-Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução.
5.EXECUÇÃO
-Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;
-Goloca-se o vidro da luminária;
-Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados à arandela;
-Fixa-se a luminária à parede através de parafusos.
6.|NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Acompanha acessórios de fixação (parafusos e buchas).
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

2.

\-/

10.3.2.C4762 - CATXA DE LIGAçÃO pVC 4" X 2" (UN)
Posicionar a caixa de passagem na posição de instalação e verificar prumo. Fixar a caixa com os parafusos que
acompanham o insumo caixa de passagem. Fixar a placa de montagem já com os disjuntores, cabos, etc,
instalados. Fixar a tampa metálica com os parafusos que acompanham o insumo caixa de passagem.
9.41.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de caixas de passagem de acordo com projeto.
20 - O item remunera a mãode-obra e material.

í0.3.3. 92869 - CATXA RETANGULAR 4" X 2" BATXA (0,30 M DO P|SO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AF_12t2015 (UN)

l.ITENS E SUAS CARACTERISTICNS
-Caixa retangular, metálica, 4' x 2".
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CRlTÉRloS PARA QUANTTFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar a quantidade de caixas baixas retangulares metálicas de 4" x 2" efetivamente instalada em alvenaria de
vedação, alvenaria estrutural, Drywall e parede de concreto.
4.CRtrÉRrOS DE AFER|ÇÃO
-Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
-Foi considerado esforço de fixação da caixa;
-As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: passantes em lajes; rasgos e
cortes. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço;
-O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está
contemplado na composição;
-Para Drywall e parede de concreto não considerar o consumo de argamassa.
s.EXECUÇÃO
-Após a marcação da caixa, com nivel para deixala alinhada, e a furação do local;
-Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto;
-Conecta-se o eletroduto à caixa;
-Faz-se o encaixe da peça no local definido.
6.TNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.
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10.3.4. 9í996 - TOMADA MÉDB DE EMBUTTR (í MóDULo), 2p+T
FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AFJ212O15 (UN)

ío A, tNcLUtNDo supoRTE E pLAcA -

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS - Tomada de embutir, incluído suporte e ptaca, í04/2sOV. CRITÉR|OS DE
AFERIçÃO - Para o levantamento dos índices de produtividade foi consideradà que'o ajudante é responsável
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução; - As produtividadés desta composição não

contemplam as seguintes atividades: rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar cómpósição
específica de cada serviço. EXECUÇÃO - Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de forneciúento de
energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo); - Em seguida, fixa-se o módulo ao supoÉe (não contemplado na
composição).

í0.3.5. 92004. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA .
FORNECTMENTO E

\,/

|NSTAIáçÃO.

AF _12t2015 (UN)

lnicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico. Corta-se o comprimento necessário de trecho de
eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje como suporte paÍa a
fixação auxiliar com arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando insialadó na
parede). Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação
prévia utilizando marretia e talhadeira. Após a marcação da caixa retangular 4" x 4', com nível para deixala
alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local
deÍinido. Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies
que sofreram chumbamentos. Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a jungão das pontas dos
cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Utilizando os trechos de cabos elétricos
disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulos). Em seguida, fixa-se o
módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.
9.12.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de tomadas residenciais, que utilizam tomada dupla20N127V, padrão brasileiro em cx. 4"

x4".
20

- O item remunera a mão.de-obra e material.

10.3.6. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-í64 -

loA, 30mA (UN)

TTENS E SUAS CARACTERíST|CAS - Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela
instalação do disjuntor. - Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do
disjuntor. - Disjuntor bipolar tipo DR, 40A (*insumo a ser cadastrado no SINAPI). - Terminal a compressão em cobre
estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de Íixacao M6. EXECUÇÃO - Encaixa-se o

terminalàextremidadedocabodocircuitoaserligado;-Apósocaboeoterminalestaremprontos,oparafusodo
pólododisjuntorédesencaixado;-Coloca-seoterminalnopólo;-Oparafusoérecolocado,fixandooterminalao

\./

disjuntor.
10.3.7. 18365 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-í64 - 404, 30mA (UN)
ITENS E SUAS CARACTERÍST|CRS - Eletricista com encargos complementares: oficial responsávelpela
instalação do disjuntor. - Auxiliar de eletricista com êncargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do
disjuntor. - Disjuntor bipolar tipo DR, 40A (.insumo a ser cadastrado no SINAPI). - Terminal a compressão em cobre
estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de Íixacao M6. EXECUçÃO - Encaixa-se o

terminalàextremidadedocabodocircuitoaserligado;-Apósocaboeoterminalestaremprontos,oparafusodo
pólododisjuntorédesencaixado;-Coloca-seoterminalnopólo;-Oparafusoérecolocado,fixandooterminalao
disjuntor.

í0.3.8.00039465. DISPOSITIVO DPS CLASSE II, í POLO, TENSAO M§(IMA DE í75V, CORRENTE MAXTMA DE 20*
KA (T!PO AC) (UN)
1. ITENS E SUAS CARAGTERISTICRS
-Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do poste.
-Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação de poste.
-Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensão do poste para posterior atenamento.
-Chumbador de aco, 1" x 600 mm, para postes de aco com base, incluso porca e arruela: utilizado para fixação do
poste.
2. EQUIPAMENTO
- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e
máximo horizontalde 9,7 m (caminhão
incluso).
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3. CRlTÉRloS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar a quantidade de poste metálico a ser instalada, conforme especiÍicação descrita na composição.
4. CRrrÉRrOS DE AFERrÇÃO
-Esta composição considera a instalação e fornecimento do poste e luminárias.
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os eletricistas e os auxiliares que
trabalhavam diretamente nas atividades relacionadas à instalação do poste.
-Foi considerada fixação com chumbadores.

\-/

-Foi considerado cabo de cobre em toda extensão do poste para posterior aterramento.
-As produtividades desta composição não contemplam os serviços de instalação de haste de atenamento, conector
para sistema de proteção contra descargas atmosféricas e frete. Deve-se, portanto, considerar composições
especlÍicas para estes serviços.
-Os coeficientes desta composição não contemplam o serviço de instalação da caixa de elétrica no piso. Deve-se,
portanto, considerar composições específicas para este serviço, caso sejam necessários.
-Não Íoram considerados os materiais: cabos elétricos e lâmpadas.
-Foi considerado o tempo produtivo (CHP) do guindauto como o tempo para posicionamento e Íixação do poste no
local indicado pelo p§eto
5. EXECUçÃO
-lnicia-se com a Íixação das luminárias nos braços curvos do poste;
-Prossegue-se oom a passagem de cabo de cobre dentro do poste para posterior atenamento;
-Com a caixa de elétrica já instalada no piso, executam-se os furos;
-O poste é colocado no local definido, com auxílio do guindauto;
-Em seguida, fixa-se o poste à caixa através de chumbadores.
6,INFORMAçÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.
í0.3.9. COMP-UBS-o32 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AçO GALVANIZADO, LARGURA í00MM E
ALTUR.A 6OMM, INCLUSIVE EMENDA E F|XAçÃO - FORNECTMENTO E INSTAI*AçÃO. er-09t2016 (M)

l.ltens e suas caracterÍsticas

galvanizado, largura 100 mm e altura
'Eletrocalha lisa ou perfurada, com tampa ou sem tampa, em chapa de aço

de 50mm.
2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar os'comprimentos ietitíneos de eletrocalha lisa ou perfurada em chapa de aço galvanizado, largura de
100mm e altura de 50mm, medidos em projeto uniÍilar.
4.Critérios de aferição
.Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no pavimento de execução.
.As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: rasgos e cortes; chumbamento.
Para tais atividades, utilizar composição especifica de cada serviço;
.As produtividades desta composição contemplam a atividade de fixação final das peças.
5.Execução
.VeriÍica-se o comprimento do trecho da instalação;
.Se necessário, corta-se a peça de eletrocalhapaa ajustar ao comprimento a ser utilizado;
.Encaixa-séã êletrocalha no local definido;
.As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6. lnforma@es complementares
.Não se aplica.
7.Pendências
.Não se aplica.
10.3.í0.92668 - ELETRODUTO FLEXíVEL coRRUGADo, PEAD, DN 63 (2'), PARA REDE ENTERRADA DE
DtsTRtBU!çÃO Oe ENERGTA ELÉTRrcA - FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AF_1A2021 (M)
ITENS E SUAS CARAcTERÍSftcnS - Eletrodutos lisos em PEAD, DN 60 MM (2"), instalados em circuitos terminais
(do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação,). EXECUÇÃO - Verifica-se o
comprimento do trecho da instalação; - Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;- Fixa-se o
das abraçadeiras não estão
eletroduto no local deÍinido através de abraçadeiras (os esforços de
para posterior conexão.
contemplados nesta composição); - As extremidades são deixadas
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í0.3.íí.9í837 - ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO REFORçADq pVC, DN 32 MM (í"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTAI-ADO EM FORRO . FORNECTMENTO E TNSTALAç ÃO.
_TZIZOí 5 (M)

Ir

l.ITENS E SUAS CARACTERISICNS
-Eletrodutos corrugados em PVC, DN 32 MM (1'), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos
pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR|TÉR|OS PARA QUANTTFICAçÃO DOS SERVTÇOS
-Utilizar os comprimentos retilÍneos de eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4") presente no projeto para
instalação em paredes.
4.CR!TÉR|OS DE AFERTÇÃO
-Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
-Foi considerado esforço de Íixação provisória da instalação (feita em pontos localizados
s.EXECUÇÃO
-VeriÍica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estÉlo
contemplados nesta composição);
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6. I N FORMAÇÔE S COtr,tpLEM E NTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

í0.3.12.91857 - ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO REFORçADO, pVC, DN 32 MM (í'), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E TNSTALAçÃO. er_r220í5 (M)

\-/

1.ITENS E SUAS CARACTERISTICRS
-Eletrodutos conugados em PVC, DN 32 MM (1'), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos
pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR[ÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4") presente no projeto para
instalaçlo em paredes.
4.CR|TÉR|OS DE AFERTÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execuÉo;
-Foi considerado esforço de Íixação provisória da instalação (feita em pontos localizados

s.EXECUçÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta composição);
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6.TNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

í0.3.í3. 9í855 - ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO REFORçADO, pVC, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, TNSTALADO EM PAREDE - FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. plrjZtZoí5 (M)
l.ITENS E SUAS CARACTERÍSICRS
-Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos
pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR]TÉR!OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVrÇOS
-Utilizar os comprimentos retil[neos de eletroduto flexivel, PVC, com l-r 25 mm (3/4") presente no projeto para
instalação em paredes.
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4.CRrrÉRrOS DE AFERIÇÃO
-Para o levantamento dos Índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
-Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados
s.EXECUÇÃO
-VeriÍica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de Íixação das abraçadeiras não estêio
contemplados nesta composição);
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6.tNFORMAçÕES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNClAS
-Não se aplica.

--

\-,

í0.3.í4.91835 - ELETRODUTO FLEXíVEL CORRUGADO REFORçADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINA|S, INSTALADO EM FORRO - FORNECTMENTO E INSTALAçAO. AF_í220í5 (M)
l.ITENS E SUAS CARACTERISTICRS
-Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4'), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos
pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQUIPAMENTO
-Náo se aplica.
3.CR|TÉRIOS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS
-Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4") presente no projeto para
instalação em paredes.
4.CR[ÉR|OS DE AFER|ÇÃO
-Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
-Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados

s.ExEcuÇÃo

\-,

-VeriÍica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não est€io
contemplados nestia composição);
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6.TNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.
í0.3.í5.91845 - ELETRODUTO FLEX|VEL CORRUGADO REFORçADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS,INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAçÃO. ATJZ/2Oís (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERISTICNS
-Eletrodutos conugados em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos
pontos de tomada ou pontos de iluminação).
-Arame recozido 18 BWG, í,25 mm.
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CRrrÉRrOS PARA QUANTTFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexlvel, PVC, com DN 25 mm (3/4") presentes no projeto para
instalação em lajes.
4.CR|TÉR|OS DE AFERrÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
-Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados
s.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
suporte paa a fixação auxiliar com
-Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje
arame recozido;
Cívil
MARCIO

BASTOS DE OLIVEIRA
CREA N" - 337631

51

Página;4g

MEMORIAL DESCRITIVO
.i

i

ffi
&.

i'

q "+.
I

OBRA:

UBS. LOTEAMENTO PADRE CICERO. PADRÃO 02

oE§cÍüçÃo:

UNIDADE BÁ§lcA DE SAÚDE

LOGAL:

LOTEAMENTO RESIDENCIAL PADRE CICERO III - JUAZEIRO DO NORTE - CE

CLIEI{TE:

SECREÍARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DAÍA:21N{N22

L.S. HoÍ.:

83,55%

L8. tlar:

BDI:
SEINFM

027 SEM DESONER^çÃO

05m21

SINAPI

202202 SEM DESOIIERAçÁO

OYND

coMFosrÇÔEs PRÔPRhS

-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6.tNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.

DE

Fol,ha

7.PENDÊNCAS
-Não se aplica.

í0.3.í6. 9í840 - ELETRODUTO FLEX|VEL CORRUGADO,PEAD, DN 40 MM (í í/4"), PARA C|RCUITOS TERMINAIS,
lNsTAtÂDO EM FORRO - FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. ArjtZOí5 (M)

\-,

l.ITENS E SUAS CARAGTERISTICRS
-Eletrodutos corrugados em PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição
aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR|TÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTçOS
-Utilizar os comprimentos retillneos de eletroduto flexível, PEAD, com DN 40 mm (1 114") presentes no p@eto para
instalação em forros.
4.CR!TÉR!OS DE AFERTÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
-O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corp
5.EXECUÇÃO
-Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
-Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
-Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta composição);
-As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6.tNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCAS
-Não se aplica.
10.3.17. í0í888 . CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM2, ANTI.CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU
PERFTLADO - FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO.lr_rOIZO2O (M)

1.[ENS E SUAS CARACTERÍSTICNS

\-/

-Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do cabo de cobre e fita isolante.
-Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do cabo de cobre e fita
isolante.
-Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, I condutor, 4501750 V, seção
nominal 25 mm2.
-Fita isolante adesiva antichama, em rolo de 19 mm x 5 m.
2. EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR|TÉR!OS PARA QUANTTFTCAçÃO DOS SERV!ÇOS
- Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 25 mm2, 450[50 V, instalados em eletrocalha ou
perfilado, presente no p§eto.
4. CR|TÉRIOS DE AFER|ÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução.
-As produtividades desta composiçáo não contemplam as seguintes atividades: fixações finais dos cabos; fixação
de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos; instalação de eletrodutos e eletrocalhas;
instalação de cabo em eletroduto. Para tais atividades, utilizar composição especíÍica de cada serviço.
5. EXECUÇÃO
-Após a eletrocalha/perfilado já estar instalada no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
-Faz-se a junção das pontas dos cabos com Íita isolante;
-Com os cabos já preparados, inicia-se o processo de passagem até chegar à outra extremidade;
-Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligação.
6. TNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS

@
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- Não se aplica.

í0.3.í8. 9í929 - CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 4
TERMTNATS - FORNECTMENTO E TNSTALAçAO. Ar

MM2, ANTTCHAMA

jA2O15

0,6/í,0 KV, PARA CIRCUITOS

(M)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSICRS
-Cabo de cobre, 4 mm2, instalados em circuitos terminais (do quadro de d
pontos de iluminação);
DE
-Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.
2.EQUIPAMENTO
Fotha N o
-Não se aplica.
3.CR!TÉR|OS PARA QUANTTFICAçÃO DOS SERVTÇOS
-Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 4 mm2 efetivamente passados pelos eletrodutos
instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais.
4.CR|TÉR!OS DE AFERTÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
-As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: Íixaçôes finais das tubulações;
fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais aüvidades, utilizar
composição especíÍica de cada serviço.
s.EXECUÇAO
-Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
-Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de Íita guia;
-Com os cabos já preparados, seja com Íita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
-Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligação.
6.TNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

í0.3.í9.9í93í . CABO

DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO,6 MM2, ANTICHAMA 0,6/í,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMTNATS - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO. AF_1A20í5 (M)

\-/

l.ITENS E SUAS CARACTERISTICNS
-Cabo de cobre, 6 mm2, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou
pontos de iluminação);
-Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR[ÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERV|ÇOS
-Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 6 mm2 efetivamente passados pelos eletrodutos
instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais.
4.CRrÉR|OS DE AFER|ÇÃO
-Para o levantamento dos Índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
-As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulações;
Íixação de aÜraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar
composição específica de cada serviço.
s.EXECUÇÃO
-Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
-Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
-Com os cabos já preparados, seja com Íita isolante ou com Íita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
-Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligação.
6. TNFORMAçÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNClAS
-Não se aplica.
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í0.3.20.9í925 - CABO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/í,0 KV, PARA CIRCU|TOS
TERM|NATS - FORNEGTMENTO E INSTATÁç^O. AF_12t2015 (M)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSICES
-Cabo de cobre, 1,5 mmz, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou
pontos de iluminação);
-Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.
DE
2.EQUIP.AMENTO
-Não se aplica.
Fotha N o
3.CRrrÉRlOS PARA QUANTIF|CAçÃO DOS SERV]ÇOS
-Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 1,5 mm2 efetivamente passados pelos eletrodutos
instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais.

4.CR[ÉR|OS DE AFERIÇÃO
-Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
-As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulações;
fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar
composição especifica de cada serviço.
s.EXECUÇÃO
-Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
-Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
-Com os cabos já preparados, seja com Íita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
-Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligação.
6.tNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

10.3.21.91927 - CABO DE COBRE FLEX|VEL ISOLADO,2,5 MMz, ANTTCHAMA 0,6/í,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMTNATS - FORNECTMENTO E TNSTALAçÁO.

arjt2oí5

(M)

l.ITENS E SUAS CARACTERÍSICAS

\-/

-Cabo de eobre, 2,5 mm2, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou
pontos de iluminação);
-Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.
2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CRrrÉRrOS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERV|ÇOS
-Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 2,5 mm2 efetivamente passados pelos eletrodutos
instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais.
4.CRITÉR|OS DE AFERIÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
-As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulações;
fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar
composição específica de cada serviço.
s.EXECUÇÃO
-Após o eletroduto já estiar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
-Faz-se a junção das pontas dos cabos com Íita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
-Com os cabos já preparados, seja com Íita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligaçáo.
6.TNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.
10.9.22. í0í561 . CABO DE GOBRE FLEX|VEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DTSTRIBU!çÃO
DE ENERGTA ELÉTRICA DE BA!)(A TENSÃO - FORNECTMENTO E rNSTA?mÃO. AF_072020 (M)
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l.ITENS E SUAS CARACTERISTICES
-Cabo de cobre, 10 mm2, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuigão aos pontos de tomada ou
pontos de iluminação);
-Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.
DE
2.EQUIPAMENTO
Fotha
-Não se aplica.
3.CR|TÉRIOS PARA QUANTIFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS
-Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 10 mmz efetivamente passados pelos eletrodutos
instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais.
4.CR!TÉR|OS DE AFERIÇÃO
-Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
-As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulaçÕes;
Íixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar
composição específica de cada serviço.
s.EXECUÇÃO
-Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o procêsso de passagem dos cabos;
-Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de Íita guia;
-Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
-Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligação.
6.TNFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCtAS
-Não se aplica.

10.3.23.9í955 - TNTERRUPTOR PARALELO

(í

MÓDULO), íOA/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AFJ2I2O15 (UN)

lntenuptor paralelo, conjunto montado para embutir, incluido suporte e placa, 104/250V e suporte parafusado com
placa de encaixe 4" x2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico. Utilizando os trechos deixados disponiveis nos
pontos de fomecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos). Em seguida, fixa-se o módulo ao
suporte (não contemplado na composição).
9.18.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de intemrptores simples, 10Á/250V, efetivamente instalada.
20- O item remunera a mão-de-obra e material.

L ,í0.3.24.9í953

-

- TNTERRUPTOR STMPLES (1 MÓDULO), íOA/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FoRNEcTMENTo E TNSTALAçAo.

arja2ois

(uN)

Usar interruptor simples (1 módulo), conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 104/250V e suporte
parafusado com placa de encaixe 4" x2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico. Utilizando os trechos deixados
disponlveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos) e em seguida,
fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).
9.14.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de intemrptores simples, 104/250V, efetivamente instalada.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.
10.3.25. 91971 - INTERRUPTOR STMPLES (3 MODULOS) COM TNTERRUPTOR PARALELO
TNCLUTNDO SUPORTE E PLACA - FORNECTMENTO E TNSTALAçAO. tr_taZoí5 (UN)

(í

MÓDULO), 10A/250V,

lnterruptores simples (3 módulos), conjunto montado para embutir, incluÍdo suporte e placa, 10Â/250V e suporte
parafusado com placa de encaixe 4" x2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico. Utilizando os trechos deixados
disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos). Em seguida,
fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).
9.16.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de interruptores simples, 104/250V, efetivamente instalada.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.
10.3.26. 93654. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO D!N, CORRENTE

Nowtw DE í6A. FORNECIMENTO

@
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TNSTALAçÃ O. AF _1O12O2O (UN)
Verifica-se o local da instalação. Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo
e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminalno polo. O
paraÍuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
Uso do disjuntor tipo NEMA, monopolar 1 0 até 30A, tensão máxima de240Y e terminal a compressão em cobre
estanhado para cabo 4 mm2,1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m5 (para
9.28.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
DE
1o - Utilizar a quantidade de disjuntor monopolar 10 até 30A, presente no projeto.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.
Fotha

10.3.27.93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE íOA. FORNECIMENTO E
TNSTALAçÃ O. AF _1O12O2O (U N)
Verifica-se o local da instalação. Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo
e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Goloca-se o terminal no polo. O
parafuso é recolocado, Íixando o terminal ao disjuntor.
Uso do disjuntor tipo NEMA, monopolar 10 até 30A, tensão máxima de 24OV e terminal a compressão em cobre
estanhado para cabo 4 mm2,1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m5 (para conexão do cabo).
9.28.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de disjuntor monopolar 10 até 30A, presente no projeto.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.
10.3.28. í0í894. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ íOOA . FORNECIMENTO E
TNSTALAçÃO. AF_1 0/2020 (UN)
Verifica-se o local da instalação. Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo
e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no polo. O
parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. Usar disjuntor termomagnético tripolar 80A com capacidade
ininterrupta 25 l(A-Gurva C.
9.27.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de disjuntor termomagnético tripolar 100A, presente no projeto.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.

í0.3.29. 93655. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2OA. FORNECIMENTO
TNSTAUçÃO. AF-10/2020 (UN)

E

1. ITENS E SUAS CARACTERISTICRS

\./

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.- Auxiliar de eletricista
com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.Terminalacompressaoemcobreestanhadoparacabo4mm2,lfuroelcompressao,paraparafusode fixacao M5.- Disjuntor
tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32A.
2. EQU]PAMENTO
- Não se aplica.
3. CRlTÉRloS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS
- Utilizar a quantidade de disjuntores bipolares TIPO DlN, 20A presentes no projeto de instalações elétrtcas.
4. CR|TÉRrOS DE AFERTÇÃO
- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material no andar de execução.
5. EXECUçÃO
-Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
-Após o cabo e o terminal estiarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;
-Coloca-se o terminal no pólo;
-O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
6. TNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

í0.3.30. 10í894. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ íOOA . FORNECTMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_í 0/2020 (UN)

@
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cARAcTERIsrIcns

- Eletricista oom encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.- Auxiliar de eletricista
disjuntor.-

tipo DIN/IEC, monopolar de 6 ate 32A.
2. EQUIPAMENTO

Fotha

- Não se aplica.
3. CR|TÉR|OS PARA QUANTIFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS

- Utilizar a quantidade de digjuntores bipolares TIPO DtN, 20A presentes no projeto de instalaçôes elétricas.

i.v ,

4. CRIÉR|OS DE AFERrÇÃO
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material no andar de execução.
5. EXECUÇÃO
-Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
-Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;
-Coloca-se o terminal no pólo;
-O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

6. tNFoRMAÇôes coUpLEMENTARES
- Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

í0.3.3í. 10í88í - QUADRO DE DtSTRtBUtçÃO DE ENERGTA EM CHAPA DE AçO GALVANTZADO, DE EMBUT|R, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DTSJUNTORES DtN íOOA - FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AF-íO/2020 (UN)
Verifica-se o local da instalação. Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado.
Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior. Encaixa-se o quadro e verificar o prumo,
realizando ajustes.
Uso do quadro de disúibuição com banamento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para24
disjuntores, incluindo barramento e argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa
única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual (para fixação do quadro).
9.25.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir para24
disjuntores, presente no projeto.
20 - O item remunera a mão.de-obra e material.

í0.3.32. 10188í - QUADRO DE DtSTRtBUtçÃO DE ENERGTA EM CHAPA DE AçO GALVANTZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRFÁSICO, PARA 40 DTSJUNTORES DtN íOOA - FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AF_í0/2020 (UN)

\-/

Verifica-se o local da instalação. Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado.
Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior. Encaixa-se o quadro e verificar o prumo,
realizando ajustes.
Uso do quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 40
disjuntores, incluindo banamento e argamassa traço 1:1:6 (cimento, cale areia média) para embogo/massa
única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual (para fixação do quadro).
9.25.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir para 40
disjuntores, presente no projeto.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.

í0.3.33. 10í875 - QUADRO DE DISTRTBUIçÃO DE ENERGTA EM CHAPA DE AçO GALVANTZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRFÁSrCO, PARA í2 DTSJUNTORES DrN íOOA - FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. Ar_tOlZo2o (UN)
Verifica-se o local da instalação. Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado.
Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior. Encaixa-se o quadro e verificar o prumo,
realizando ajustes.
Uso do quadro de distribuição com banamento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para1.2
disjuntores, incluindo barramento e argamassa traço 1:1:6 (cimento, cale areia média) para emboço/massa
única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual (para fixação do quadro).
9.25.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
10 - Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia
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20 - O item remunera a mão-de-obra e material.
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10.3.34. 92OOO - TOMADA BATXA DE EMBUTTR (í MÓDULO), 2P+T íO A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E TNSTALAçÃO. AF_12t2015 (UN)
ITENS E SUAS CARACTERISICAS - Tomada de embutir, incluido suporte e placa, 10A/250V. CRITÉRIOS DE
AFERIÇÃO - Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável
também pelo transporte horizontal do material no andar de execução; - As produtividades desta composição não
contemplam as seguintes atividades: rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição
especifica de cada serviço. EXECUÇÃO - Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fomecimento de
energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo); - Em seguida, Íixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na
composição).

í0.3.35. COMP.UBS-056 - LUMINÁnh TUBULAR LED DÉ,18t20 W, BASE Gí3 - FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO
(UN)

\;

9.2.1- Gritério de medição - unidade de medição: UN
- Será medido por unidade de luminária instalada;
o fomecimento de luminária fluorescente tubular 15,2v28w1127v de sobrepor com corpo em
chapa de aço tratada e pintada, painel em chapa de aço perfurada, tratada e pintada refletor facetado em alumÍnio
anodizado brilhante de alta refletância e altia pureza 99,85%, soquete tipo push - in g - 5 de engate rápido, rotor de
segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, e difusor transparente de poliestireno, com lâmpadas completa
1o

2' - O item remunera

í0.3.36. G4809. LUMTNÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMíNIO E REFLETOR EM ALUMíNIO ANODIZADO
DE ALTO BR|LHO, POTÊNCIA MINIMA 4OW E MAXIMA DE 50W (UN)
9.3.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Será medido por unidade de luminária instalada;
2'- O item remunera o fornecimento de luminária led compacta de sobrepor ou embutir, para2 x fc 18/ 26w ou fc
eletrônica 23w e chapa de aço tratada e pintada, com refletor em aluminio anodizado alto brilho, difusor em acrílico
translucido na cor branca, com lâmpadas - completa

í0.3.37. C4107. ARANDELA PARA I.ÂMPEOA INCANDESCENTE 6OW EM ALUMíNIO ANODIZADO E PINTADO POR
PROCESSO ELETROSTÁflCO COM REFLETOR EM ALUMíNIO ANODIZADO ALTO BRTLHO (UN)
Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária LED. Coloca-se o vidro da luminária. Com os cabos da rede elétrica

\-/

já instalados, eles são conectados à arandela. Fixa-se a luminária à parede através de parafusos.
9.4.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de arandela tipo tartaruga, presente no projeto.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.

í0.3.38.9í959 - TNTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), íOA/250V, INCLUINDO SUPORTE E PIÁCA FORNECTMENTO E TNSTALAçAO. AFJ2t20í5 (UN)
lnterruptores simples (2 módulos), conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 104/250V e suporte
parafusado com placa de encaixe 4" x2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico. Utilizando os trechos deixados
disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos intemrptores (módulos). Em seguida,
fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).
9.15.1 - Critério de medição - unidade de medição: UN
1o - Utilizar a quantidade de interruptores simples, 104/250V, efetivamente instalada.
20 - O item remunera a mão-de-obra e material.

í0.4. AR CONDTCTONADO

í0.4.1. 103289 - TUBO EM COBRE FLEX|VEL, DN í/4', COM ISOLAMENTO, TNSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL
DE ALTMENTAçÃO DE AR CONDICTONADO, INCLUSO FIXADOR.

AF_ííl202í (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERISTrcNS
- Tubo em cobre flexível, DN 1/4'", com isolamento, instalado em

alimentação de ar
CÍvil
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condicionado com condensadora oentral;
- Fixação de tubos horizontais de PEX diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm com abraçadeira plástica
390 mm, Íixada em laje.

2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.

DE

Fotha N o

3. CR|TÉRIOS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS

- Utilizar conforme o projeto a quantidade de tubo em cobre flexivel, DN 1/4"", com isolamento, instalado
em forro, para o ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador.
4. CRIÉR|OS DE AFERTÇÃO
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém
pelo transporte horizontal do material.
- A produtividade desta composição não contempla a instalação/execução de testes de estanqueidade,
inserção de gás, rasgos/cortes/furos e chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição especíÍica
de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes)
envolvidos com a instalação do tubo em cobre flexível, com isolamento, instalado em forro, para o ramal
de alimentaçáo de ar condicionado, incluso fixador.
5. EXECUÇÃO
- Verificar o comprimento do trecho da instalação;

- Cortar o comprimento necessário da bobina do tubo de cobre;
- Retirar as arestas que ficaram após o corte;
- Colocar a espuma elastomérica no tubo;
- Fixar o tubo no local definido através de abraçadeiras;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6. INFORMAÇÓES COUpLEMENTARES

- Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.
10.4.2.10329í . TUBO EM COBRE FLEXíVEL, DN í/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL
DE ALTMENTAçÃO DE AR CONDICIONADO, TNCLUSO FIXADOR. AF_íí1202í (M)

\./

1. ITENS E SUAS CARACTERISTICRS
- Tubo em cobre flexivel, DN 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar
condicionado com condensadora central;
- Fixação de tubos horizontais de PEX diâmetros iguais ou inferiores a 40 mm com abraçadeira plástica
390 mm, fixada em laje.
2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3. GRrTÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERV|ÇOS

- Utilizar conforme o projeto a quantidade de tubo em cobre flexivel, DN 1/2", com isolamento, instalado
em forro, para o ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador.
4. CRITÉRoS DE AFER|ÇÃO
- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém
pelo transporte horizontal do material.
- A produtividade desta composição não contempla a instalação/execução de testes de estanqueidade,
inserção de gás, rasgos/cortes/furos e chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica
de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes)
envolvidos com a instalação do tubo em cobre flexível, com isolamento, instalado em forro, para o ramal
de alimentação de ar condicionado, incluso
,il|

fixador.
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5. EXECUÇÃO
- Verificar o comprimento do trecho da instalação;
- Cortar o comprimento necessário da bobina do tubo de cobre;
- Retirar as arestas que ficaram após o corte;
- Colocar a espuma elastomérica no tubo;
- Fixar o tubo no local definido através de abraçadeiras;
- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

DE

Fotha

6. TNFORMAÇÕES COIT,ipLEMENTARES
- Não se aplica.
7. PENDÊNChS
- Não se aplica.

10.4.3.00039258 - GABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, TSOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC€T2, ANTTCHAMA BWF-B,0,6/1 KV,3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 (M)
í.ITENS E SUAS CARACTERÍSICNS
.CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVCST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5MM2, instalados em circuitos terminais (do quadro
de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);
-Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

\./

2.EQUIPAMENTO
-Não se aplica.
3.CR!TÉR|OS PARA QUANTTFICAÇÃO DOS SERVTÇOS
-Utilizar os comprimentos de cabos de @bre, com seção de 2,5 mm2 efetivamente passados pelos eletrodutos
instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais.
4.CRrTÉR|OS DE AFERTÇÃO
-Para o levantamento dos índices de produtividade Íoi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução;
-As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: Íixações finais das tubulações;
fixação de abraçadeiras; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar
composição_ específica de cada serviço.
s.EXECUÇAO
-Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
-Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
-Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o prooesso de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;
-Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligação.
6.TNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCtAS
-Não se aplica.

10.4.4.10324í, -AR CONDTCTONADO SPLTT ONTOFF, H!-WALL (PAREDE), í2000 BTUS/H, GTGLO
FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AFJ1t202í_p (UN)

FRIO.

lnsyalação de ar condicionado de 12000 btus, ciclo frio, fornecimento e instalação.

í0.4,5. 89496 . CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁOUN .
FORNECTMENTO E INSTALAçÃO. AFJ2t2Oí4 (UN)
l.ltens e suas características
.Curva 45 Graus em PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e
com ligação das peças do tipo soldável;
.Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cms;
.Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
.Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexôes de PVC.
2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em orumada&âeua;
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'Consideram-se prumadas de água os seguintes en@minhamentos verticais: Coluna de recalque; Coluna de
distribuição pressurizada; Coluna de distribuição por gravidade; Coluna de distribuição para redução de pressão;
Tubulação de extravasão e aviso do reservatório superior; Respiro; Distribuição provisória.
4.Critérios de aferição
'Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsável também
pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
.Não foram consideradas perdas de conexões;
.Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
'Foram considerados esforços de Íixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da
tubulação);
'As produtividades desta composição não contemplam as seguintes aüvidades: fixaçÕes finais das tubulações no
teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composigão
específica de cada serviço.
5.Execução
'As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com
solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los
por, aproximadamente, 5 minutos;
.Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.
6. lnforma@es Complementares
DE
.Não se aplica.
7.Pendências
FoLha
.Não se aplica.

í0.4.6. 89494. CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, TNSTALADO EM PRUMADA DE ÁEUI .
FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO.

\./

AFJ2t20í4 (UN)

l.ltens e suas caractertsticas
.Curva 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e
com ligação das peças do tipo soldável;
.Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm3;
.Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
.Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexóes de PVC.
2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em prumada de água;
.Consideram-se prumadas de água os seguintes encaminhamentos verticais: Coluna de recalque; Coluna de
distribuição pressurizada; Coluna de distribuição por gravidade; Coluna de distribuição para redução de pressão;
Tubulação de extravasão e aviso do reservatório superior; Respiro; Distribuição provisória.
4.Critérios de aferição
.Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsável também
pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
.Não Íoram consideradas perdas de conexóes;
.Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apênas para as conexões;
.Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da
tubulação);
.As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulagôes no
teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
S.Execução
.As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com
solução desengordurante das superficies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los
por, aproximadamente, 5 minutos;
.Após soldagem, aguardar 24 horas antes de subrneter o sistema às
de serviço ou ensaios de
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10.4.7.894p;7. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, TNSTALADO EM PRUMADA DE
-12t201

83,55%

BDI:

estanqueidadê ê obstrução.
6. nformaçÕes Complementares
.Não se aplica.
7.Pendências
.Não se aplica.
TNSTALAçÃ O. AF

L.S.HoÍ!:

OAf A | 21n3/i2022

ÁEUI.

FORNECTMENTO E

4 (M)

l.ltens e suas características
.Tubo de PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com
ligação das peças do tipo soldável;
.Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.
2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em prumada de água;
.Consideram-se prumadas de água os seguintes encaminhamentos verticais: Coluna de recalque; Coluna de
distribuição pressurizada; Coluna de distribuição por gravidade; Coluna de distribuição para redução de pressão;
Tubulação de extravasáo e aviso do reservatório superior; Respiro; Distribuição provisória.
4.Critérios de aferição
.Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsáveltambém
pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
.Foram consideradas perdas por resíduos;
.Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexÕes;
.Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da
tubulação);
.As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: Íixações finais das tubulações no
teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
S.Execução
.Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com
solução desengordurante das superfÍcies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do
tubo na bolsa da conexão aplicando la de volta. Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5
minutos;
.Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.
6.lnformações Complementares
.O item 38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100não apresenta custo significativo, por isso não consta no
Relatório Analltico do SINAPI
7.Pendências
.Não se aplica
10.4.8. C0627 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA í50xís0X80mm (CAIXA DE ESPERA PARA AR)
(UN}
ITENS E SUAS CARACTERISICAS -Caixa quadrada em PVC, 150x150x80, com tampa aparafusada. CRITÉR]OS
PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS Utilizar a quantidade de caixas quadradas efetivamente instalada em
alvenaria de vedação, alvenaria estrutural, Drywall e parede de concreto. EXECUÇÃO -Após a marcação da caixa,
com nível para deixáJa alinhada, e a furação do local; -Abre'se o orifício na caixa para passagem do eletroduto; Conecta-se o eletroduto à caixa; -Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual Íixação com argamassa
(para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural); -Aparafusa-se a tampa.

í0.5. PLACA SOLAR

í0.5.í.

CPOOS2JN . SISTEMA FOTOVOLTÁICO COM 48 PLACAS DE 450W, TNVERSOR TRIFÁSICO 2O.OOOKW, STRING

BOX4E/4S. FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO (UH)
O sistema deverá atender as especificaçÕes mínimas descritas nesse
documento, a ser composto de geradores fotovoltaicos denominados
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ou placas fotovoltaicas, @nversores GC-CA denominados inversores, sistema
de proteção CC denominados Stringbox, dispositivos de proteção AC
(disjuntores e dispositivos de proteção de surto DPS), conforme projeto técnico
aprovado pela concessionária.

Fotha

í 1. TNSTALAçÕES HTDRAULTCAS

íí.í.

ALTMENTAÇÃO

11.1.1. í03044 - REGTSTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEçA QUADRADA,gt4" - FORNECIMENTO E
NSTALAçÃO. AF_08/202í (UN)

r

l.ITENS E SUAS CARACTERISTICNS
-Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula ou
rêgistro;
-Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação da
válvula ou registro;
-Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças;
-Registro de esfera PVC, roscável, com cabeça quadrada, bitola 3/4'.
2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3.CRITÉR|OS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERV|çOS
- Uülizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de esfera PVC roscável, com cabeça quadrada, com diâmetro de 314',
conforme o projeto.
4. CRrrÉRrOS DE AFER|ÇÃO
-Para o levantamento dos lndices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo
transporte horizontal do material ;
-As produtividades desta composição não consideram rasgo/corte e chumbamento na parede. Para tais atividades,
utilizar composição especifica de cada serviço;
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes)
envolvidos com a instalação da válvula ou registro.
5. EXECUÇÃO
-VeriÍicar o local da instalaÉo;
-Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fomecedor;
-As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.
6. TNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.
11.1.2.103042. REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSGÁVEL, COM BORBOLETA,gI4" . FORNECIMENTO E
rNsrALAçÃO. AF_08/202í (UN)
1.ITENS E SUAS CARACTERISTICRS
-Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da válvula ou
registro;
-Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação da
válvula ou registro;
-Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças;
-Registro de esfera PVC, roscável, com borboleta, bitola 3/4'.
2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3.CR|TÉRrOS PARA QUANTTFTCAÇÃO DOS SERVTÇOS
- Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de esfera PVC roscável, com borboleta, com diâmetro de 314", conforme o
projeto,
4. CRrrÉRrOS DE AFERIÇÃO
ajudante é responsáveltambém pelo
-Para o levantamento dos Índices de produtividade foi considerado
transporte horizontal do material;
CÍvil
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-As produtividades desta composição não consideram rasgo/corte e chumbamento na parede. Para tais atividades,
utilizar composição específica de cada serviço;
-Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e
envolvídos com a instalação da válvula ou registro.
OE
5. EXECUçÃO
Fotha
-Verificar o local da instalação;
-Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fomecedor;
-As conexões devem ser encaixadas e rosgueadas através de chave de grifo até a completa vedação.
6. TNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Não se aplica.
7. PENDÊNCIAS
- Não se aplica.

11.1.3.00001427. COLAR TOMADA PVC, GOM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE ííO MM X 1/2'OU 1íO MM X 3'4',
PARA LTGACAO PREDTAL DE AGUA (UN)
COIáR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 1 10 MM X

112' OU

11O

MM X 3/4", PARA

LIGACAO PREDIAL DE AGUA

11.1.4.89366 . JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 TNSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁCUa - FORNECTMENTO E TNSTALAçAO. Ar_ttZOí4 (UN)

\-/

l.ltens e suas caracterÍsticas
.Joelho 90 Graus em PVC com diâmetro nominalde 25 mm e salda com bucha de latão com diâmetro de 3/4'com
bucha de latão para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do típo soldável;
.Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cms;
.Adesivo para Íixação das peças de PVC em fraseo com 850 gramas;
.Lixa d'água em Íolha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.
2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar a quantidade de peças em PVC soldável efetivamente instaladas em ramal ou suFramal de água;
.Considera-se ramal e sub-ramaltoda a tubulação entre o registro de cada ambiente e o ponto de consumo terminal
(incluem as conexões, tubos e registros de gaveta e pressão).
4.Critérios de aferição
.Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsáveltambém
pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
.Não foram consideradas perdas de conexões;
.Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
.Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da
tubulação);
.As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixagões finais das tubula@es no
teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
S.Execução
.As conexÕes devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com
solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Após a junção das peças, deve-se remover o excêsso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los
por, aproximadamente, 5 minutos;
.Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.
6. lnformações Complementares
.Não se aplica.
7.Pendências
.Não se aplica.

íí.í.5. 9514í . ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO
RESERVAçÃO Oe ÁAUl DE EDTFTCAçÃO OUE POSSUA RESERVATÓn|O Oe FTBRA/FTBROCIMENTO

EM

FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AF_06/20í6 (UN)

l.ltens e suas caracterisücas
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.Adaptador com flanges livres, PVC, 25 mm xyl", paÍa aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com
ligação das peças do tipo soldável;
.Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.
COií]SSÃO DE UCITÂÚ
2.Equipamentos
Fotha N"--Y
.Não se aplica.
para
quantificaÉo
3.Critérios
dos serviços
.Utilizar a quantidade de adaptadores com flanges livres em PVC soldável com DN 25 mm (%") efetivamente
instalada
4.Critérios de aferição
.Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução.
.Não foram consideradas perdas de conexões.
.As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: passantes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
S.Execução
.O adaptador é encaixado no orifício determinado.
.Em seguida rosqueiam-se os flanges do adaptador até a completa Íixação do componente no reservatório de
concreto.
.As extremidades do adaptador devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa
d'água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas.
.Limpar a ponta do tubo e a bolsa do adaptador com solução limpadora.
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada Íina) e na ponta (camada mais espessa). Após a
junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por,
aproximadamente, 5 minutos.
.Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.
6. lnformaçóes Complementares
.O tipo de reservatório considerado para aplicação destia composição é o de fibra/fibrocimento.
7. nformações Complementares
.O tipo de reservatório considerado para aplicação desta composição é o de fibra/fibrocimento.
8. Pendências
.Não se aplica.
1í.í.6. 94656 . ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X3I4 ,
INSTALADO EM RESERVAçÃO DE ÁeUl DE EDTFTCAçÃO OUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FTBROCTMENTO FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AF_06/20í 6 (U N)

J]

I

\-/

l.ltens e suas caracteristicas
.Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, 25 mm x 3/4", para aplicação em instalações hidráulicas de
água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
.Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.
2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar a quantidade de peças PVC soldável com DN 25 mm (%") efetivamente instalada em reservação de água;
.Considera-se reservação de água: vasos comunicantes (tubulações que interligam reservatórios); tubulação de
sucção (tubulação que interliga o reservatório ao registro de sucção da bomba); barrilete (tubulação que sai do
reservatório e alimenta as colunas de distribuição); extravasor (tubulação destinada a escoar o eventual excesso de
água de reservatórios onde foi superado o nível de transbordamento) e tubulação de limpeza (destinada ao
esvaziamento do reservatório para permitir a sua manutengão e limpeza).
4.Critérios de aferição
.Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução.
.Não foram consideradas perdas de conexÕes.
.Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da
tubulação).
.As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: Íixações finais das tubulações no
teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição
especiÍica de cada serviço.
.Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas nas
para as conexões.
5.Execução
CÍvil
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'As conexões devem ser soldadas com adesivo apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas.
.Lixamento.
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora.
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na pontia (camada mais espessa). Após a
junção das peças,deve-se remover o êxcesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por
aproximadamente 5 minutos.
.Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.
6. lnformaçÕes Gomplementares
.O tipo de reservatório considerado para aplicação desta composição é o de fibra/Íibrocimento.

11.1.7.94672. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE I"ATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM
RESERVAçÃO DE ÁGUA DE EDTFTCAçÃO QUE POSSUA RESERVATÓnp Oe FTBRA/FIBROC|MENTO
FORNECIMENTO E TNSTALAçAO. AF_06/20í6 (UN)

\-/

l.ltens e suas caracteristicas
.Joelho 90 graus, PVC, 25 mm x 3/4", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das
peças do tipo soldável;
.Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.
2.Equipamentos
.Não se aplica.
Fotha
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar a quantidade de peças PVC soldável com DN 25 mm (3/4') efetivamente instalada em reservação de água;
.Considera-se reservação de água: vasos comunicantes (tubulações que interligam reservatórios); tubulação de
sucção (tubulação que interliga o reservatório ao registro de sucção da bomba); banilete (tubulação que sai do
reservatório e alimenta as colunas de distribuição); extravasor (tubulação destinada a escoar o eventual excesso de
água de reservatórios onde foi superado o nível de transbordamento) e tubulação de limpeza (destinada ao
esvaziamento do reservatório para permitir a sua manutenção e limpeza).
4.Critérios de aferição
.Para o levantamento dos Índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução.
.Não foram consideradas perdas de conexões.
.Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da
tubulação).
.As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulações no
teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
.Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas nas composiçôes para as conexões.
S.Execução
.As conexões devem ser soldadas com adesivo apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução
desengordurante das superflcies a serem soldadas.
.Lixamento.
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora.
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na pontia (camada mais espessa). Após a
junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar por
aproximadamente 5 minutos.
.Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.
6. nformações Complementares
.O tipo de reservatório considerado para aplicação desta composição é o de fibra/fibrocimento.
7. nformações Complementares
.O tipo de reservatório considerado para aplicação desta composição e o de fibra/fibrocimento
8.Pendências
.Não se aplica
I

I

í1.í.8.89980. LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,
Ácua - FoRNEcTMENTo E rNsrALAÇÂo. *1l2oí4 (uN)

DN 25MM X 3/4, INSTAIáDO EM PRUMADA DE

l.ltens e suas características
.Luva de PVC com diâmetro nominal de 25 mm e bucha de latão de
de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;

aplicação em instalações hidráulicas
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.Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cms;
.Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
DE
.Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.
Fotha
2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em prumada de água;
.Consideram-se prumadas de água os seguintes encaminhamentos verticais: Coluna de recalque; Coluna de
distribuição pressurizada; Coluna de distribuição por gravidade; Coluna de distribuição para redução de pressão;
Tubulação de extravasão e aviso do reservatório superior; Respiro; Distribuição provisória.
4.Critérios de aferição
.Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsável também
pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
.Não foram consideradas perdas de conexÕes;
.Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
.Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da
tubulação);
.As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulações no
teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição
especÍfica de cada serviço.
5.Execução
.As conexÕes devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com
solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada Íina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los
por, aproximadamente, 5 minutos;
.Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.
6. lnforma@es Complementares
.Não se aplica.
7.Pendências
.Não se aplica.

\-,

89402 . TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUçÃO DE ÁGUA.
FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AF_12t2014 (M)

íí.í.9.

l.ltens e suas características
.Tê com diâmetro nominalde 25 mm e Redução na Bolsa Centralcom diâmetro de 20 mm, em PVC, para
aplicação em instala@es hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
.Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cms;
.Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
.Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.
2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar a quantidade de peças em PVC soldável efetivamente instaladas em ramal ou sub-ramal de água;
.Considera-se ramal e sub-ramal toda a tubulação entre o registro de cada ambiente e o ponto de consumo terminal
(incluem as conexóes, tubos e registros de gaveta e pressão).
4.Critérios de aferição
.Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsável também
pelo transpoÉe horizontal do material no andar de execução;
.Não foram consideradas perdas de conexões;
.Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas para as conexões;
.Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da
tubulação);
.As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulações no
teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição
específica de cada serviço.
S.Execução
.As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado,
lixamento com lixa d'água e limpeza com
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solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los
por, aproximadamente, 5 minutos;
.Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.
6. nformações Complementares
DE
.Não se aplica.
o
Fotha
N
7.Pendências
.Não se aplica.
I

89440 . TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUçÃO DE ÁGUA
FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AFJ2I2Oí4 (UN)

1í.í.í0.

.

l.ltens e suas características

.Tê soldável de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com
ligação das peças do tipo soldável;
.Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cms;
.Adesivo para Íixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
.Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.
2.Equipamentos
.Não se aplica.
3.Critérios para quantificação dos serviços
.Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em prumada de água;
.Consideram-se prumadas de água os seguintes encaminhamentos verticais: Coluna de recalque; Coluna de
distribuição pressurizada; Coluna de distribuição por gravidade; Coluna de distribuição para redução de pressão;
Tubulação de extravasão e aviso do reservatório superior; Respiro; Distribuição provisória.
4.Critérios de aferição
.Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o auxiliar/ajudante é responsáveltambém
pelo transporte horizontal do material no andar de execução;
.Não foram consideradas perdas de conexões;
para as conexões;
'Foi considerado o uso de adesivo e solução limpadora apenas
.Foram considerados esforços de fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da
tubulação);
.As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais das tubulações no
teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição
especlfica de cada serviço.
5.Execução
.As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com
solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
.Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
.O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los
por, aproximadamente, 5 minutos;
.Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de
estanqueidade e obstrução.
6. nformações Complementares
.Não se aplica.
7.Pendências
.Não se aplica.
I

íí.2.

ESGOTO

11.2.1. C3586 - CAIXA STFONADA 15OXí5OX5OGm GOM GRELHA - PADRÃO POPUIÁR (UN)

í.ITENS E SUAS CARACTERÍSICRS
-Pedreiro: proÍissional responsável por preparar o fundo da cava e instalar a caixa;
-servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
de lastro de areia no
-Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para
CÍvil
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-Caixa inspeção em políetileno para atenamento e para raios, diâmetro = 300 mm.
2. EQUIPAMENTO
- Não se aplica.
3.CRITÉR|OS PARA QUANTIFTCAÇÃO DOS SERVIÇOS
-Utilizar a quantidade total de caixas de inspeção para aterramento, circulares, em polietileno, diâmetro interno de
0,3 m.
4. CRrTÉR|OS DE AFERTÇÃO
-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros e os serventes que auxilíavam
diretamente nas proximidades do local de instalação da caixa;
-As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de locação, remoção de piso,
escavação, contenção, assentamento de tubos, reaterro e recomposigão do piso. Deve-se, portanto, considerar
composições específicas para estes serviços, caso sejam necessários;
-Esta composição é válida para trabalho diumo.
DE
s.EXECUÇÃO
sotha
-Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de areia;
-Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto.
o.INFORMAÇÔES COMPLEMENTARES
-Não se aplica.
7.PENDÊNCIAS
-Não se aplica.

11.2.2.97977 - POçO DE TNSPEçÃO CTRCUT-AR PARA ESGOTO, EM ALVENARTA COM_TIJOLOS CERÂMIGOS
MAC|çOS, D!ÃMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDTDADE = 1,5 M, EXCLUTNDO TAMPÃO. AF-12t2020 (UN)
ITENS E SUAS CARACTERISTICRS
Pedreiro: profissional responsável por prepararo fundo da cava, executara laje de fundo, assentaras
paredes de alvenaria, executar as cintas de amanação, revestir as paredes interna e extemamente, executar a
canaleta e almofadas no fundo do poço, assentar as peças pré-moldadas;
Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com
mais de 50kg;
Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação ténea ou sobrado
utilizando aço CA-60 de 4.2 mm: composição utilizada para armação da laje de fundo do poço;
Montagem e desmontagem de fôrma de viga baldrame em madeira senada: composição utilizada para a
execução da cinta horizontal;
Armação de cinta de alvenaria estrutural: composição utilizada para a armação da cinta horizontal;
Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composição utilizada paÍa a execução
da cinta horizontal;
Trjolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: uülizado paa a execução da alvenaria do poço;
Argamassa para o assentamento da alvenaria e das peças pré-moldadas e para o revestimento com
reboco e das juntas:
Para poço em rede de esgoto: argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo
impermeabilizante;
Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;
Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado pat'a a concretagem da laje de
fundo;
Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição utilizada para execução do
módulo de ajuste para futura colocação da tampa (com 60 cm de diâmetro intemo e 15 cm de altura);
Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: composição utilizada para execução da
laje de transição entre o balão do poço e o módulo de ajuste (furo circular com 60 cm de diâmetro e 15 cm de
espessura);
-Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo.

-

\./

-

EQUlPAMENTO
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap.
min. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx.4,37 m.

-

EXECUÇÃO
Após execução da escavação e, caso seja necessário, da
de brita;

-

@

da cava, preparar o fundo com lastro
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Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do poço e suas armaduras. E, em seguida,
realizar a sua concretagem;
Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos do balão do poço com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída, até a altura da cinta horizontal;
Executar a cinta sobre a alvenaria com fôrmas, armadura e graute;
Concluída a alvenaria do balão do poço, revestir as paredes externa e internamente com chapisco e
reboco e executar sobre a laje de fundo a canaleta e almofadas em argamassa;
Sobre o balão executado, posicionar a laje de transição pré-moldada com a retroescavadeira e assentála com argamassa;
Por Íim, posicionar o módulo de ajuste com a retroescavadeira e assentá-lo com argamassa, deixando
altura necessária para posterior colocação da tampa

do poço.
colill§sÃ00E

Fotha

\-/
11.2.3.89707 . CATXA SIFONADA, PVC, DN íOO X lOO X 50 MM, JUNTA EúSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRO. AF_12l20í4 (UN)
Itens e suas características
Caixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas soldáveis e uma saida de 50 mm com
junta elástica. Dimensões: 100 x 100 x 50 mm;
Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 mm;
Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g;
Solução limpadora para juntas soldáveis em Írasco plástico com 1.000 cm3;
Adesivo para Íixaçáo das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

.

Execução

\-/

.
Limpar o local de instalação da caixa;
.
Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo-se vários furos
com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência intema;
.
Fazer o acabamento final com lima meia-cana;
.
Fazer um chanfro na pontia para Íacilitar o encaixe;
.
As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para limpar a ponta e a bolsa e
soldar as tubulaçóes com adesivo);
o
fi tubulação de saida pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de bonacha e pasta lubriÍicante.
11.2.4.89482. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 1OO X lOO X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMTNHAMENTO DE ÁGUA PLUV|AL. AF_íZ2Oí4 (UN)
Itens e suas características

. Gaixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas soldáveis e uma saída de 50 mm com junta
elástica. Dimensões: 100 x 100 x 50 mm;
. Anel de bonacha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 mm;
. Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g;
. Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm3;
. Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
. Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.
Execução

. Limpar o local de instalação da caixa;
. Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo-se vários furos com

il

uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência intema;
. FazeÍ o acabamento final com lima meia-cana;
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. FazeÍ um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

. As tubulações de entiada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as
tubulações com adesivo);
. A tubulação de saída póde ser instalada com junta elástica, utilizando anel de bonacha e pasta lubrificante.

11.2.5.89491 . CATXA SIFONADA, PVC, DN í50 X í85 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF-í220í4 (UN)

\-/

Itens e suas características
. Caixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas soldáveis e uma saida de 50 mm com junta
elástica. DimensÕes: 150 x 185 x 75 mm;
DE
. Anel de bonacha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 mm;
. Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g;
Fotha
. Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cms;
. Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
. Lixa d'água em folha, gráo 100 para uso em tubos e conexões de PVG.
Execução

. Limpar o local de instalação da caixa;

.

Fazer a abertura das entradas com setra copo, no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo'se vários furos com
uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência intema;
. Fazer o acabamento final com lima meia-cana;
. Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
. As tubula@es de entiada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as
tubulações com adesivo);
. A tubulação de saÍda póde ser instalada com junta elástica, utilizando anel de bonacha e pasta lubrificante.

11.2.6.8949s - RALo stFoNADo, pvc, DN íoo x 40 MM, JUNTA soLDÁvEL, FoRNEclDo E INSTALADO EM RAMAIS
DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF-12l20í4 (UN)
Itens e suas características
Corpo de ralo sifonado PVC com saida de 40 mm. DimensÕes: 100 x 40 mm;
SolúÉo limpadora para iuntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cms;
Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;
Lixa d'água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

Execução

.
Limpar o local de instalação do ralo;
.
As conexões devem ser ioldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e
limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;
.
Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;
junção das
.
O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apÓs a
peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por'
aproximadamente, 5 minutos;
Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou
ensaios de estanqueidade e obstrução.

.'

11.2.7.8688í . SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO

í

X

í.

ECTMENTO E INSTALAçÃO.
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AF_0í/2020 (UN)

m

ITENS E SUAS CARACTERISTICRS

Fotha

Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;
Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;
Sifão do tipo ganafa em metal cromado, 1 x 1.112", para pias e lavatórios;
Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para Íixação da peça.
EXECUÇÃO

Conectar a entrada do sifão à válvula (pia ou lavatório);
Verificar se a saida do esgoto está desobstruÍda e se a altura está adequada
componente;
Conectar a saída do sifão à conexão de esgoto.
\-/ 11.2.8.86879 .

VÁLVULA EM

PúSICO í

para a instalação do

PARA PIA, TANQUE OU I-AVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO .

FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AF_0í/2020 (UN)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICNS
Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;
Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;
Válvula de escoamento em plástico branco PVC 1" para aplicação em lavatórios, pias e tanques;
Fita veda rosca fomecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça.
EXECUÇÃO

Desrosqueara porca de aperto;
Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque (parte superior).
Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não uülize as vedações;
Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto
manual, até a completa vedação.

r

11.2.9.89546 - BUCHA DE REDUçÃO LONGA, pVC, SERTE R, ÁcUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
FORNECTDO E TNSTALADO EM RAMAL DE ENCAMTNHAMENTO. AF_í220í4 (UN)

EúSTICA,

Itens e suas caracteristicas

. Bucha de Redução Longa em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 50 para 40 mm para aplicação em
instalações prediais de esgotamento de águas pluviais para conexões com junta elástica;
. Anel de bonacha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal de 100mm;
. Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500 gramas).
Execução

. Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

. Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

. Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

. Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
. Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

11.2.10.89500 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 4OMM, TNSTALADO EM PRUMADA DE
FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO. AFJ2I2Oí4 (UN)

ÁeUA -

Itens e suas características
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