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CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2

Instalação de placa para identificação da obra de acordo com o Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado
de São Paulo com módulos identificando a procedência do Convênio, o Governo do Estado de São Paulo, informando a origem
dos recursos, Secretaria de Turismo através do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias Turísticas –
DADETUR, a empresa responsável pela execução do Objeto, o valor do investimento, o início da sua execução e a previsão de
seu término. A placa será constituída por chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo, fundo em
compensado de madeira com espessura de 12 mm, requadro e estrutura em madeira.

Será medido por área de placa após instalada e com aceite da Fiscalização.
CDHU 02.01.021 Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem M2

Edificação provisória em madeira destinada a escritório e/ou depósito de obra, executada em chapas compensada resinada e
pintada com tinta látex PVA, inclusive portas e janelas (com vidro fantasia, onde houver), coberta com telhas de cimento
reforçado com fibras sintéticas sobre estrutura de madeira, piso interno e calçada externa em concreto (consumo de cimento não
inferior a 280 kg por metro cúbico) desempenado, instalação elétrica adequada para atender iluminação e equipamentos
eletroeletrônicos a serem instalados.
Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória executada, com projeto analisado e aprovado
previamente pela Fiscalização.

CDHU 02.01.171 Sanitário/vestiário provisório em alvenaria M2

Edificação provisória construída em alvenaria de blocos de concreto não revestido para implantação de banheiro, coberto com
telhas de cimento reforçado com fibra sintética (CRFS), portas em compensado resinado, janelas em caixilho metálico tipo
basculante, piso interno e calçada externa em concreto (consumo de cimento não inferior a 280 kg por metro cúbico)
desempenado, instalação elétrica adequada para atender iluminação e chuveiros, instalação de reservatório em fibra de vidro ou
similar com abastecimento pela rede púbica de abastecimento para atender rede hidráulica de forma adequada ao fornecimento
de água para pias, lavatórios, bebedouros, chuveiros, vasos sanitários e/ou mictórios 

Será medido e pago pelas áreas das projeções horizontais das paredes externas do sanitário/vestiário e do tablado ou laje de
sustentação do reservatório executado, com projeto analisado e aprovado previamente pela Fiscalização.

CDHU 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2

Todo o local de implantação do Objeto será regularizado e compactado mecanicamente com a utilização de equipamentos
apropriados até a área apresentar nivelamento e acabamento de superfície para o adequado acerto das cotas análogo aos do
projeto e locação, por meio de piquetes, dos eixos dos passeios internos e externos, do posteamento, das fundações das
edificações e dos aparelhos recreativos, da rede elétrica enterrada e suas caixas de passagens e derivações, das redes de
esgoto e de drenagem das águas pluviais e das áreas das quadras e edificações.

Será medido e pago por área e, levando em consideração as locações, aferida pela Fiscalização, com as implantações
constantes no projeto

CDHU 02.10.050 Locação para muros, cercas e alambrados M

Fornecimento de mão de obra qualificada para operar equipamentos necessários locações e alinhamentos das brocas das
fundações dos dois conjuntos de alambrados a serem implantados na quadra de futebol de areia e vôlei de ‘praia”. 

Será medido pelo comprimento (somatória dos trechos) dos alambrados locados.
CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2

Fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e
desforma.
Será medido e pago pelo desenvolvimento das áreas de fôrmas em contato dos passeios, quadras, canteiros etc.

CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3
Fornecimento, lançamento, espalhamento e apiloamento mecanizados ou manuais de pedra britada, malhas 1, 2 e 3, como lastro
na Área Comum e Arena Multiuso, no Posto de Informações Turísticas e Sanitários (Fundação Radier), nas Caixas de Inspeção
da rede de esgoto, na fundação do Pergolado e na Quadra de Basquete e Vôlei
Será medido e pago pelo volume executado.

CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3

Fornecimento de betoneira, pedra britada malhas 1, 2 e 3, cimento, areia lavada média e/ou grossa, água potável e a mão de
obra qualificada necessária para o preparo do concreto com consumo de cimento por metro cúbico de massa indicados na
MEMÓRIA DE CÁLCULO , com resistência mínima à compressão nunca inferior à 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655

Será medido e pago pelo volume previsto para os elementos de concreto executados
CDHU 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3

Para Pisos dos Passeios da Área Comum e Arena Multiuso; Fundação e Laje de Cobertura do Posto de Informações Turísticas e
dos Sanitários; Fundações Pilares e Laje tipo Cogumelo da Feira de Artesanato; os Fundos e as Tampas das Caixas de
Inspeção; Fundações, Pilares, Vigas de Sustentação e Pérgolas do Pergolado, e do Piso da Quadra de Basquete e Vôlei.

Execução com utilização de ferramentas, acessórios e mão de obra qualificadas para o apiloamento do terreno, transporte interno
à obra, lançamento manual e adensamento manual ou com emprego de vibrador de imersão, do concreto.

Será medido e pago pelo volume previsto para os elementos de concreto executados
CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2

Fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mão de obra especializada necessária para a execução do
nivelamento dos pisos em concreto da Área Comum e Arena Multiuso e da Quadra de Basquete e Vôlei com aplicação de
régua vibratória treliçada ou régua vibratória simples; flotação; aplicação de rodo de corte; queima do piso com a alisadora de
concreto simples ou dupla e o acabamento final com a utilização de desempenos manuais apropriados.

Será medido e pago por área prevista de piso em concreto nivelado e alisado executada.
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CDHU 54.04.342
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16
faces, com rejunte em areia

M2

Fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples, altamente vibrado e prensado, com resistência
média a compressão de 35 MPa, espessura de 6 cm, colorido, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado e/ou 16 faces;
referência comercial: Glasser G16 Glasser, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução
do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos blocos a
partir de um meio-fio lateral, em ângulos retos ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as
juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção,
etc., com blocos serrados ou cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme recomendações do
fabricante; compactação das lajotas por meio de placa vibratória, juntamente com espalhamento de camada de areia fina,
promovendo o preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o conseqüente intertravamento dos
blocos. Esta previsto no serviço o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços
existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; não remunera fornecimento de lastro de brita, quando necessário.

Será medido e pagp pela área de piso pavimentado com blocos de concreto assentado (m²).
CDHU 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) M2

Execução de preparo do solo, fornecimento, lançamento e espalhamento de terra vegetal para forração do solo regularizado,
plantio de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas, sarrafo de Cedrinho ou Cambará nas dimensões de 5 cm x 2,5 cm;
irrigação; cobertura com terra vegetal, estaqueamento da grama quando necessário, a rega e conservação até a efetiva pega das
mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias, nos canteiros da praça do Objeto.

Será medido e pago pela área real do plantio onde ocorrer a pega das placas de grama
CDHU 30.04.030 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista M2

Fornecimento de ladrilho hidráulico podo tátil, para portadores de deficiência visual, de 25 x 25 cm, com espessura média
de 2,5 cm, em várias cores; referência comercial ladrilho hidráulico Tátil Cônico, fabricação Pisos Paulista ou Podo tátil,
fabricação Mosaicos Bernardi ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios e a mão de obra
necessária para os serviços: preparo e aplicação da argamassa mista de assentamento; assentamento de ladrilho
hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada, conforme recomendações dos
fabricantes e atendendo às exigências das Normas NBR 9457 e NBR 9050.
Será medido e pago pela área assentada com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as
áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3

Fornecimento da mão de obra necessária com utilização de ferramentas adequadas para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª
categorias em cavas até 1,5 m de profundidade para a implantação das Caixas de Inspeção da rede de esgoto.

Serviço complementar da composição da execução da Caixa de Inspeção e será medido e pago na finalização do equipamento,
atestada sua estanqueidade e após aceite da Fiscalização

CDHU 11.04.020 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ M3
Fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia, ferramentas, acessórios e mão de obra qualificada para
o preparo de concreto não estrutural, com teor mínimo de 150 kg de cimento por m³ de massa, para aa tampas e fundos das
Caixas de Inspeção das redes de esgoto.
Serviço complementar da composição da execução da Caixa de Inspeção e será medido e pago na finalização do equipamento,
atestada sua estanqueidade e após aceite da Fiscalização

CDHU 14.01.050 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A M2
Fornecimento de materiais e mão de obra necessária para execução de alvenaria de embasamento, confeccionada em
bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa
mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.
Será medido e pago pela área do vão, considerando como altura a distância entre o respaldo superior da viga baldrame e
a cota do piso acabado (m²)

CDHU 11.18.180 Colchão de areia M3
Fornecimento de areia em números médios, equipamentos e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços de:
transporte interno à obra; lançamento e espalhamento da areia; homogeneização; compactação em camadas, conforme
exigências do projeto; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.
Será medido e pago pelo volume de enchimento executado (m³).

CDHU 15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira M3

Fornecimento de madeira em angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba, adequada para estrutura, pregos em diversas
bitolas, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a confecção, montagem e instalação completa das peças.

Será medido e pago pelo volume total das peças montadas e fixadas (m³).
CDHU 35.04.130 Banco de madeira sobre alvenaria M2

Fornecimento e instalação da madeira certificada (madeira com Documento de Origem Florestal - DOF), em vigas
aparelhadas com espessura de 4 cm, largura de 10 cm, sem encosto, com tratamento à base de verniz fungicida,
referência Osmocolor Montana/Verniz Stain fabricação Suvinil, ou equivalente, sobre alvenaria. Estão incluídos nos
serviços o fornecimento de materiais acessórios para a instalação completa do banco sobre a alvenaria.

Será medido e pago pela área de banco instalado e fixado sobre a base.
CDHU 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C M2

Fornecimento e execução, com utilização de materiais, ferramentas, acessórios e mão de obra qualificadas, de alvenaria
estrutural, para uso revestido, com blocos vazados de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 3 MPa;
classe C, assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada, areia e hidrofugante na proporção indicada pelo fabricante.
Norma técnica: NBR 6136.
Será medido e pago por área executada, como indicado na MEMÓRIA DE CÁLCULO .
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CDHU 17.02.020 Chapisco M2
Fornecimento cimento, areia e hidrofugante na proporção indicada pelo fabricante e execução com utilização de materiais,
ferramentas, acessórios e mão de obra qualificadas de chapisco.
Será medido e pago pela área revestida com chapisco, como indicado na MEMÓRIA DE CÁLCULO .

CDHU 17.02.120 Emboço comum M2
Fornecimento cimento, areia e hidrofugante na proporção indicada pelo fabricante e execução com utilização de materiais,
ferramentas, acessórios e mão de obra qualificadas de emboço comum sarrafeado.
Será medido e pago pela área revestida com emboço sarrafeado, como indicado na MEMÓRIA DE CÁLCULO .

CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2
Fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de resina acrílica, aditivada com Bacterkill
(agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo,
com resistência à umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com
vapores ou condensação de água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou equivalente.
Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da
superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta,
em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702
e NBR 15079.
Será medido e pago pela área efetivamente pintada (m²).

CDHU 14.01.060 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A M2
Vide Código 14.01.050 considerando o bloco com largura de 19 centímetros
Será medido e pago pela área do vão, considerando como altura a distância entre o respaldo superior da viga baldrame e
a cota do piso acabado (m²)

CDHU 14.10.121 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C M2
Fornecimento e execução, com utilização de materiais, ferramentas, acessórios e mão de obra qualificadas, de alvenaria
estrutural, para uso revestido, com blocos vazados de concreto de 19 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 3 MPa;
classe C, assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada, areia e hidrofugante na proporção indicada pelo fabricante.
Norma técnica: NBR 6136.
Será medido e pago por área de superfície executada, como indicado na MEMÓRIA DE CÁLCULO .

CDHU 14.10.101 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C M2
Vide Código 14.10.101 considerando o bloco com largura de 9 centímetros
Será medido e pago por área de superfície executada, como indicado na MEMÓRIA DE CÁLCULO .

CDHU 11.04.060 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ M3

Vide Código 11.04.020 considerando o consumo de cimento por metro cúbico de argamassa em, no mínimo, 300 kg.

Serviço complementar da composição da execução da Caixa de Inspeção e será medido e pago na finalização do equipamento,
atestada sua estanqueidade e após aceite da Fiscalização

CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG
Fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e colocação de telas de qualquer bitola; arame, espaçadores,
emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas com utilização de materiais, ferramentas,
acessórios e mão de obra qualificadas.

Será medido e pago pelo peso nominal das telas (indicando malhas e bitolas dos fios) constantes na MEMÓRIA DE CÁLCULO .

CDHU 13.01.130 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa M2

Fornecimento, transporte vertical e montagem completa de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e de lajota cerâmica ou de EPS
com altura de 8 cm sobre escoramento metálico e lançamento de concreto com Fck maior ou igual a 25 MPa, acompanhado pela
Fiscalização (após a instalação e montagem da armadura de distribuição em telas soldadas), com utilização de equipamentos,
acessórios, ferramentas e mão de obra qualificada para o capeamento da peça com espessura não inferior à 4 centímetros
resultando laje mista com altura total de 12 cm, conforme NBR 6118. A concretagem obrigatoriamente deverá ter andamento
contínuo sem ininterrupção, a não ser em casos excepcionais, sempre com a autorização da Fiscalização.

Será medido e pago pela área de laje finalizada, após a retirada, quando for o caso, do escoramento metálico em prazo não
inferior a 21 dias da concretagem da peça e com a devida autorização da Fiscalização, 

CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG
Fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e colocação de telas de qualquer bitola; arame, espaçadores,
emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas com utilização de materiais, ferramentas,
acessórios e mão de obra qualificadas.

Será medido e pago pelo peso nominal das telas (indicando malhas e bitolas dos fios) constantes na MEMÓRIA DE CÁLCULO .

CDHU 17.02.220 Reboco M2
Fornecimento cimento, areia e hidrofugante na proporção indicada pelo fabricante e execução com utilização de materiais,
ferramentas, acessórios e mão de obra qualificadas de reboco.
Será medido e pago pela área revestida com reboco, como indicado na MEMÓRIA DE CÁLCULO .

CDHU 38.13.016 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios M

Fornecimento e instalação, com mão de obra, acessórios e ferramentas qualificadas, de rede de dutos com diâmetro nominal de
40 mm em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, alocados
sob o lastro das áreas concretadas ou enterrados sob a forragem de terra vegetal dos canteiros gramados. Os terminais de
derivação dos dutos deverão estar devidamente alojados e adequadamente fixados nas entradas das caixas de passagem em
chapa que serão implantadas juntamente com a rede. Compõe a rede além dos dutos, tampões terminais; conexões; cones;
anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, massa de calefação e fita de aviso "perigo"

Será medido e pago pela extensão dos eletrodutos instalados e adequadamente alojados e fixados às caixas de passagem.
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CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M

Fornecimento e enfiação de cabos de cobre eletrolíticos de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para
isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; com utilização de materiais, ferramentas,
acessórios e a mão de obra qualificada para a enfiação e instalação dos cabos. Norma técnica: NBR NM 247-1.

Será medido e pagos pelas extensões de cabos adequadamente instalados e após testes positivo de energização acompanhado
pela Fiscalização

CDHU 39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M
Vide Código 39.02.016 considerando cabo com 6 mm²
Será medido e pagospelas extensões de cabos adequadamente instalados e após testes positivo de energização acompanhado
pela Fiscalização

CDHU 41.10.260 Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m UN

Fornecimento e instalação com materiais, ferramentas, acessórios e mãos de obra qualificadas de poste telecônico duplo curvo,
com altura útil de 8,00 m, aço SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo, com base e chumbadores para flangear ou com
prolongamento para engastamento e base de concreto armado, nos passeios e canteiros, para a adequada fixação do poste.

Será medido e pago por unidade de poste instalado e aprumado.
CDHU 41.11.721 Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W UN

Fornecimento e instalação completa com utilização de materiais, ferramentas, acessórios e mãos de obra especializadas, de
luminárias LED retangulares nos postes duplos curvos distribuídos nos passeios e canteiros do Objeto, compostas por LED
IRC≥70, temperatura de cor 5.000 K, fluxo luminoso de 6.250 até 6.674 lm, facho luminoso aberto, vida útil ≥50.000 h, potência
entre 40 e 59 W, driver multitensão compatível com limites mínimo e máximo entre, 90 a 305 V, eficiência mínima 113 lm/W,
corpo em alumínio com pintura, em várias cores, IP≥54, grau de proteção IK≥ 09.

Será medido e pago por unidade de luminária instalada e positivada em teste de energização acompanhado pela Fiscalização.

CDHU 41.10.430 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m UN
Fornecimento e instalação com materiais, ferramentas, acessórios e mãos de obra qualificadas de poste telecônico reto, com
altura útil de 6 m, aço SAE-1010 / 1020, galvanizado a fogo, com base e chumbadores para flangear ou com prolongamento para
engastamento e base de concreto armado, implantada no entorno da Quadra de Basquete e Vôlei, para a adequada fixação do
poste.
Será medido e pago por unidade de poste instalado e aprumado.

CDHU 41.12.050
Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 150 W
a 400 W

UN

Fornecimento e instalação completa com utilização de materiais, ferramentas, acessórios e mãos de obra especializadas, de
projetor retangular hermético nos postes telecônicos retos no entorno da Quadra de Basquete, Vôlei e Futsal e da Pista de Skate,
composto por corpo, aro e alojamento para equipamento, anexo ao projetor, em alumínio fundido, aletas para dissipação de calor,
acabamento com pintura em esmalte sintético; refletor interno em chapa de alumínio estampado, acabamento anodizado; visor
plano, em cristal temperado, à prova de choque térmico, fixado ao corpo por meio de aro e junta vedadora; suporte para fixação,
tipo "U", em aço galvanizado a fogo, com ou sem tripé; movimentos horizontal e vertical; soquete para lâmpada vapor metálico ou
vapor de sódio de alta pressão de 150 W a 400 W; referência comercial: TPE 3170.

Será medido e pago por unidade de projetor instalado após teste positivo dos movimentos horizontal e vertical, acompanhados
pela Fiscalização.

CDHU 41.10.080 Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias UN
Fornecimento e instalação com a utilização de materiais, ferramentas, acessórios e mão de obra qualificada de cruzeta reforçada
em ferro galvanizado a fogo, para a fixação de dois projetores nos postes telecônicos retos no entorno da Quadra de Basquete e
Vôlei.
Será medido por unidade de cruzeta instalada

CDHU 41.08.440 Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V UN
Fornecimento e instalação com a utilização de materiais, ferramentas, acessórios e mão de obra qualificada de reator
eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpadas de vapor metálico de 150 W / 220 V nos
projetores da Quadra de Basquete e Vôlei.

Será medido e pago por unidade de reator instalado após teste positivo de energização acompanhado pela Fiscalização

CDHU 41.05.720 Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W UN

Fornecimento e instalação, com utilização de ferramentas e mão de obra qualificada, de lâmpada em vapor metálico de 150 W,
modelo tubular com base G12, uso com equipamento auxiliar, nos projetores da Quadra de Basquete e Vôlei.

Será medido e pago por unidade de lâmpada instalada após teste positivo de energização acompanhado pela Fiscalização

CDHU 40.02.060 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm UN

Fornecimento e instalação com a utilização de materiais, ferramentas, acessórios e mão de obra qualificada, de caixa de
passagem de 200 x 200 x 100 mm, em chapa de aço nº 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente, com
tampa fixada por meio de parafusos, para derivação da rede de fornecimento de energia para a iluminação do Objeto 

Será medido e pago por unidade de caixa instalada e fixação adequada dos terminais de derivações dos eletrodutos.
CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ

Fornecimento e instalação com utilização de ferramentas e mão de obra qualificada, de tomada de 20 A – 250V, 2P + T, com
placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 14136.

Será medido e pago na finalização da instalação completa das tomadas, como indicado na Memória de Cálculo, e após teste
positivo de energização acompanhado pela Fiscalização.

CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3
Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento
de concreto ou massa em estrutura.
Será medido e pago pelo volume calculado na Memória de Cálculo; onde o volume da interseção dos diversos elementos
estruturais foi computado uma só vez (m³).
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CDHU 11.03.140 Concreto preparado no local, fck = 30 MPa M3

Fornecimento de betoneira, pedra britada malhas 1, 2 e 3, cimento, areia lavada média e/ou grossa, água potável e a mão de
obra qualificada necessária para o preparo do concreto com consumo de cimento por metro cúbico de massa indicados na
MEMÓRIA DE CÁLCULO , com resistência mínima à compressão nunca inferior à 30 MPa. Norma técnica: NBR 12655

Será medido e pago pelo volume previsto para os elementos de concreto executados
CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2

Fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução e instalação de formas para estrutura, em tábua de
Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará) de 1 x 12 e
pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará)
de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e
descimbramento. 

Será medido e pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto como indicado na Memória de Cálculo (m²).

CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3
Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento
de concreto ou massa em estrutura.
Será medido e pago pelo volume calculado na Memória de Cálculo; onde o volume da interseção dos diversos elementos
estruturais foi computado uma só vez (m³).

CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3
Fornecimento da mão de obra qualificada para a escavação manual em solo em campo aberto. 
Será medido pelo volume real escavado

CDHU 09.04.050 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm M
Fornecimento de forma tubular em papelão, materiais acessórios e complementares, e a mão de obra necessária para a
instalação das fôrmas tubulares em papelão com diâmetro de 40 cm, para concreto aparente, incluindo cimbramento até 3
m de altura, gravatas, sarrafos para curvatura, enrijecimento, desforma e descimbramento.
Será medido pelo comprimento de forma tubular em papelão instalada (m).

CDHU 13.01.310 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa M2

Fornecimento de vigota pré-fabricada de concreto treliçado com EPS; altura de 8 cm; concreto com fck a 25 MPa, para o
capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:
estocagem das vigotas e lajotas treliçadas; montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas treliçadas; a execução
do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje treliçada com altura total de 12 cm; a execução e instalação da
armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a
retirada do mesmo. 
Será medido e pago pela área indicada na Memória de Cálculo (m²).

CDHU 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical M2
Fornecimento de materiais e mão de obra para execução e instalação de formas em ripas de 5 mm de espessura para
concreto aparente, com aplicação de sarrafos dispostos na superfície exposta do concreto, inclusive gravatas, sarrafos de
enrijecimento, desforma e descimbramento.
Será medido e pago como indicado na Memória de Cálculo (m²).

CDHU 32.15.030 Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm M2

Fornecimento de impermeabilização flexível com manta asfáltica pré- fabricada, compreendendo:
a) Manta asfáltica pré-fabricada modificada com polímeros, com as características técnicas impressas na manta, conforme
NBR 9952, tipo III-B, espessura mínima de 3 mm, armadura interna com filme de poliéster (não tecido de poliéster),
destinada a absorver esforços conferindo resistência mecânica à manta, resistência à tração, carga máxima nos sentidos
longitudinal e transversal > 400 N, resistência ao impacto > 4,9 J, na temperatura de 0ºC, resistência ao rasgo > 120 N,
alongamento mínimo, carga máxima nos sentidos longitudinal e transversal > 30%, absorção de água < 1,5% (variação em
massa), flexibilidade a baixa temperatura de (-)5ºC, classificação tipo B; escorrimento mínimo, para temperaturas > 95ºC,
estabilidade dimensional < 1%, flexibilidade após envelhecimento acelerado na temperatura de 5ºC, classificação tipo B,
estanqueidade > 15 m.c.a. - Acabamento em polietileno em ambas as faces ou uma das faces em areia e outra em
polietileno; referência comercial Torodin Tipo III-B da Viapol, Premium Poliéster Tipo III-B da Viapol ou equivalente, desde
que atenda às exigências mínimas da NBR 9952 e às características técnicas acima descritas.
b) Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, para a imprimação da superfície onde será
aplicada a manta, com as características técnicas: Densidade >0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque <
2h40min; referência comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Denver Global, Viabit da Viapol, LW 55 da
Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf Hacker ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR
9686 e às
características técnicas acima descritas. Remunera também a limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra
necessária para a execução dos serviços. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para a execução da
camada separadora e a proteção mecânica final.

Será medido e pago pela área de superfície impermeabilizada como indicado na Memória de Cáculo (m²).
CDHU 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2

Fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com solventes orgânicos, compreendendo:
- Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as características técnicas: Densidade >
0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR 9558; referência comercial Denvermanta
Primer ou Impermanta Primer da Dever Global, Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da
Wolf. Hacker, Igol A da Sika ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às características
técnicas acima descritas. Nos serviços então incluídos limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra
qualificada necessária para a execução.
Será medido e pago pela  área de superfície impermeabilizada indicada na Memória de Cálculo (m²).
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CDHU 14.11.231 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B M2
Fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria estrutural, para uso revestido, confeccionada
em bloco vazado de concreto de 19 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 4 MPa, classe B; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada, areia e hidrofugante na proporção indicada pelo fabricante. Norma técnica: NBR
6136.
Será medido e pago pela áreade superfície acabada como indicada na Memória de Cálculo (m²).

CDHU 18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa
industrializada

M2

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe
extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes
aracterísticas:
a) Referência comercial: Eliane ou equivalente;
b) Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIII classificação Porosos (alta absorção, resistência mecânica baixa);
c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos de limpeza domésticos);
d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível com produto de limpeza forte);
e) Resistente ao choque térmico;
Estão incluídos o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em diversas cores e a mão
de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e
aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e
recomendações dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm.

Será medido e pago pela área de revestimento como indicado na Memória de Cálculo (m²).
CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3

Fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da
argamassa.
Será medido e pago pelo volume de argamassa executada, cono especificadas na Memória de Cálculo (m³).

CDHU 19.03.290 Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm M
Fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução de revestimento de soleira em pedra ardósia com
espessura de 2 cm e largura até 20 cm, assentamento e rejuntado com argamassa de cimento e areia; e a limpeza das
pedras.
Será medido e pago pela extensão das peças devidamente executadas (m)

CDHU 18.08.170
Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção
BIa, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato técnico tipo polido, indicado para áreas internas e
ambientes de médio tráfego, com as seguintes características:
a) Referência comercial: Eliane, Incepa, Cecrisa-Portinari ou equivalente;
b) Absorção de água: Abs <= 0,1%, grupo BIa (baixa absorção, alta resistência mecânica);
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com produto de limpeza forte);
d) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas);
e) Carga de ruptura > 1.800 N;
f) Acabamento polido;
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);
inclusive argamassa colante industrializada tipo AC-III, rejunte flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra
necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da
argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos
fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média de 2 mm. NBR 15463.

Será medido e pago pela área de superfície assentada com indicado na Memória de Cálculo (m²).
CDHU 16.03.010 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm M2

Fornecimento de telhas de perfil ondulado com 6 mm de espessura em cimento reforçado com fio sintético (CRFS); transporte
vertical e a montagem completa das telhas sobre estrutura pontaletada de madeira apoiada na laje de cobertura do Posto de
Informações Turísticas e Sanitários com utilização de materiais, ferramentas, acessórios para a fixação das telhas e mão de obra
qualificadas para a execução do serviço.
Será medido e pago pela área indicada na MEMÓRIA DE CÁLCULO após a execução completa do telhamento e do aceite da
Fiscalização. 

CDHU 15.01.320 Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro M2

Fornecimento de: madeira seca maciça, referência Goupia glabra (conhecida como Cupiúba), ou Erisma uncinatum
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), ou Manilkara spp (conhecida
também como Maçaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a resistência à compressão paralela às
fibras de acordo
com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de
deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira;
ferragem específica para estrutura abrangendo chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento
galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a confecção e
montagem de estrutura completa em terças, para cobertura de telhas com perfil qualquer em cimento reforçado com fio
sintético, plástico, ou alumínio, constituída por: terças apoiadas diretamente sobre oitões em alvenaria, ou pilares em
alvenaria devidamente amarrados, caibros e ripas, nas dimensões conforme determinações na NBR 7190.

Será medido e pago pela área indicada na Memória de Cálculo quando finalizada a cobertura com as telhas CRFS

.                                                 .

S
T

C
A

P
20

21
01

17
23

D
M

.                                                 .

158



7 DE 14

MUNICÍPIO DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIUSO EM ÁREA CENTRAL TURÍSTICA DA BARRA DO RIBEIRA - DADETUR 2021

                  MEMÓRIAL DESCRITIVO

CDHU 45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN

Fornecimento de materiais e instalação, com utilização de ferramentas, acessórios e mão de obra qualificada, de tubos de PVC
rígido marrom com juntas soldáveis diâmetros nominais (DN) de 25 mm (3/4”) e 50 mm (1.1/2”), de rede de água fria, inclusive
conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em elementos metálicos
como registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de
corte, abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade
média de 60 cm nas para redes enterradas e fixação por grampos ou presilhas nas redes aparentes. Nos tubos deverão estar
gravados a marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro nominal. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

Será medido e pago extensão, indicada na MEMÓRIA DE CÁLCULO , da rede instalada e finalizada após teste de carga e
estanqueidade acompanhado e aprovado pela Fiscalização.

CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M
CDHU 46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M

Fornecimento de materiais e instalação, com utilização de ferramentas, acessórios e mão de obra qualificada, de tubos de PVC
rígido marrom com juntas soldáveis diâmetros nominais (DN) de 25 mm (3/4”) e 50 mm (1.1/2”), de rede de água fria, inclusive
conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em elementos metálicos
como registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de
corte, abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade
média de 60 cm nas para redes enterradas e fixação por grampos ou presilhas nas redes aparentes. Nos tubos deverão estar
gravados a marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro nominal. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

Será medido e pago extensão, indicada na MEMÓRIA DE CÁLCULO , da rede instalada e finalizada após teste de carga e
estanqueidade acompanhado e aprovado pela Fiscalização.

CDHU 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ

Fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa acoplada, com as características: funcionamento do sifonamento
com volume de descarga reduzido, capacidade de 6 litros (categoria V.D.R.), que atenda aos requisitos exigidos pelo Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos
considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de
mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água e transporte de sólidos
e, ferramentas, materiais, bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos
niquelados; massa e a mão de obra qualificada necessária para o assentamento e a fixação da base, instalação da bacia e
ligação às redes de água e esgoto. Norma técnica: NBR 9050.

Será medido e pago por unidade instalada após teste de carga e estanqueidade e atestado seu perfeito funcionamento pela
Fiscalização.

CDHU 30.08.060 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros UN

Fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, linha tradicional, com altura especial, apropriada para pessoas com
mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de
descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência comercial linha Vogue Conforto P-510 fabricação Deca ou equivalente de
mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água consumido
por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede,
remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de
borracha; anel de borracha de expansão de 4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para
fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de
água e esgoto. Norma técnica:
NBR 9050.

Será medido e pago por unidade instalada após teste de carga e estanqueidade e atestado seu perfeito funcionamento pela
Fiscalização.

CDHU 44.03.510 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ UN

Fornecimento e instalação de torneira de parede antivandalismo completa nos lavatórios dos sanitários, com acionamento por
meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica
(pressão do acionamento manual), acabamento cromado, diâmetro nominal de 3/4", modelos para alta ou baixa pressão;
ferramentas e acessórios e mão de obra qualificada à instalação e ligação à rede de água.

Será medido e pago por unidade instalada após teste de carga e estanqueidade e atestado seu perfeito funcionamento pela
Fiscalização.

CDHU 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval UN
Fornecimento de cuba de louça para embutir nas bancadas dos sanitários, ferramentas, materiais e acessórios para fixação e
mão de obra qualificada para sua instalação nas bancadas.
Será medido e pago quando da instalação todas as unidades por bancada após testes de carga, de fixação e de estanqueidade e
atestado, seu perfeito funcionamento, pela Fiscalização.

CDHU 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2
Fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2
cm com testeira, frontão, furos (quando necessários); ferramentas, materiais acessórios e mão de obra qualificada para
assentamento, fixação e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, demais elementos para arremate e acabamento polido
nas cores indicados pela Fiscalização.
Será medido e pago quando da instalação/fixação da bancada nas alvenarias dos sanitários e após testes de carga e de fixação
acompanhados e atestado pela Fiscalização.

CDHU 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ UN
Fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1"; com utilização de ferramentas, materiais acessórios e a mão de
obra qualificada para a instalação da válvula.
Será medido e pago por unidade instalada após teste de carga e de estanqueidade e após atestado seu perfeito funcionamento
pela Fiscalização.
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CDHU 30.08.040 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida UN
Fornecimento e a instalação do lavatório de louça para canto, sem coluna para pessoa com mobilidade reduzida; sifão cromado
de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, um par de parafusos com
bucha para fixação do lavatório; ferramentas, materiais acessórios necessários e mão de obra qualificada para sua instalação e
fixação nas alvenarias dos sanitários e ligação às redes água e de esgoto.
Será medido e pago por unidade instalada após teste de carga, de fixação e de estanqueidade e atestado, seu perfeito
funcionamento, pela Fiscalização.

CDHU 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN
Fornecimento e instalação de ‘dispenser ’ para papel higiênico tipo Rolão de 300 m e/ou 600 m, em plástico ABS na cor branca
com visor em policarbonato, com utilização de ferramentas, acessórios e mão de obra qualificada para a fixação do equipamento
nos sanitários.
Será medido e pago por unidade instalada após atestado seu perfeito funcionamento pela Fiscalização.

CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN
Fornecimento e instalação de saboneteira tipo Dispenser constituída por reservatório em plástico ABS para refil de 800 ml de
sabão líquido tipo gel, com utilização de ferramentas, materiais acessórios e mão de obra qualificada para fixação do
equipamento nos sanitários.
Será medido e pago por unidade instalada após atestado seu perfeito funcionamento pela Fiscalização.

CDHU 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN
Fornecimento e instalação, com utilização de ferramentas, materiais acessórios e mão de obra qualificada, de tampa plástica para
bacia sanitária sifonada.

Será medido e pago por unidade instalada após atestado seu perfeito funcionamento e fixação, na bacia, pela Fiscalização.

CDHU 47.01.020 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN
Fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, diâmetro nominal de 3/4", acabamento bruto, materiais
acessórios e de vedação, com a utilização de ferramentas e mão de obra qualificada
Será medido e pago por unidade instalada após teste de carga e de estanqueidade e atestado, seu perfeito funcionamento, pela
Fiscalização.

CDHU 48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN
Fornecimento de reservatório com capacidade de 1.000 litros destinado ao armazenamento de água, em polietileno, acabamento
interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspeção; furações para:
entrada, saída e ladrão, com utilização de ferramentas e a mão de obra qualificada para o transporte interno e vertical,
assentamento e instalação completa do reservatório.
Será medido e pago por unidade instalada após ligações na rede de abastecimento através de torneira boia, e na rede de
distribuição através de barrilete e a instalação adequada de extravasor (ladrão), testes de carga e de estanqueidade e atestado,
seu perfeito funcionamento, pela Fiscalização.

CDHU 48.05.040 Torneira de boia, DN= 1 1/2´ UN
Fornecimento e a instalação no reservatório, de torneira de boia, com diâmetro nominal de 1 1/2", inclusive material de vedação,
com utilização de ferramentas e mão de obra qualificada para realização do serviço.
Será medido e pago por unidade instalada após testes de carga e de estanqueidade e atestado, seu perfeito funcionamento, pela
Fiscalização.

CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive
conexões

M

Fornecimento de materiais, ferramentas, acessórios e mão de obra qualificada para instalação de tubos de PVC rígido branco, P
x B com virola e anel de borracha, DN = 100 mm, inclusive conexões, solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas,
eventuais perdas de corte, para rede de drenagem pluvial embutida nas colunas de sustentação da laje tipo Cogumelo e
enterradas sob o lastro de brita do piso em concreto, e para rede de esgoto dos Sanitários, inclusive escavação e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para as redes enterradas quando necessário. Normas técnicas: NBR-5688,
NBR-8160.

Será medido e pago pela extensão, indicadas na MEMÓRIA DE CÁLCULO , das redes executadas após aceite pela Fiscalização.

CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN

Fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 100 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material
necessário para sua ligação à rede de esgoto, com utilização de ferramentas e mão de obra qualificada para os serviços.

Será medido e pago por unidade instalada após testes de estanqueidade e atestado, seu perfeito funcionamento, pela
Fiscalização.

CDHU 46.02.010 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões M

Fornecimento de materiais e mão de obra qualificada para instalação com ferramentas adequadas de tubos de PVC rígido
branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN = 40 mm, e conexões necessárias, solução limpadora, pasta
lubrificante e adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte,
abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
60 cm nas redes. Nos tubos deverão estar gravados a marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro nominal. Normas
técnicas: Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
Será medido e pago extensão, indicada na MEMÓRIA DE CÁLCULO , da rede instalada e finalizada após teste de estanqueidade
acompanhado e aprovado pela Fiscalização.

CDHU 49.11.130 Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm M

Fornecimento e instalação, com a utilização de ferramentas e mão de obra qualificada, de canaleta com grelha em alumínio na
cor fosca, perfil “U”, largura 80 mm e altura variável até 80 mm, materiais acessórios e a conexões na rede de esgoto.

Será medido e pago extensão, indicada na MEMÓRIA DE CÁLCULO , do conjunto instalado e finalizado e após teste de
estanqueidade acompanhado e aprovado pela Fiscalização.

CDHU 44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN
Fornecimento do sifão de PVC rígido com copo tipo reforçado e tubo de ligação ajustável de 1" x 1 1/2"; materiais acessórios e
utilização de ferramentas e mão de obra qualificada para sua instalação e ligação à rede de esgoto.
Será medido e pago por unidade instalada após testes de estanqueidade e atestado, seu perfeito funcionamento, pela
Fiscalização.
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FDE 08.15.013 LT-04 LAVATORIO / BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M
Fornecimento de materiais e mão de obra qualificada para a execução do bebedouro em concreto armado revestido em
pastilhas de porcelana 5 x 5cm esmaltadas (acetinadas ou brilhantes) conforme ficha técnida FDE LT-04, assentadas com
argamassa pré-fabricada, torneira de parede com acionamento manual e ciclo de fechamento automático, para utilização
em alta e baixa pressão, provida de regulador ou restritor de vazão, em conformidade à NBR 13713, para instalação
reforçada e proteção contra o vandalismo com corpo em latão e revestimento cromado, válvula de metal cromado, sem
ladrão, 1 1/4”, tubo e conexões de escoamento ligado à rede interna de esgoto do sanitário, em de ferro galvanizado Ø=1
1/4”
Será medido e pago por quando finazidado a execução e após testes de estanqueidade e atestado, seu perfeito
funcionamento, pela Fiscalização.

CDHU 11.05.040 Argamassa graute M3
Fornecimento de argamassa tipo Graute (cimento, areia, cal hidratada, pedrisco) para enchimento dos blocos estruturais da
alvenaria das caixas de inspeção das redes de esgoto e de passagem da rede de drenagem.
Serviço complementar da composição da execução das caixas e será medido e pago na finalização do equipamento, atestada
sua estanqueidade e após aceite da Fiscalização

CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3

Fornecimento da mão de obra qualificada com utilização de ferramentas adequadas para a execução dos serviços de reaterro
manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação das redes de esgoto e de drenagem

Serviço complementar da composição da execução da Caixa de Inspeção e será medido e pago na finalização do equipamento,
atestada sua estanqueidade e após aceite da Fiscalização

FDE 09.02.059 AE-19 Abrigo e entrada de energia (caixa II, IV OU E): AES ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO) UN

Fornecimento e instalação completa com utilização de materiais, ferramentas, acessórios e mãos de obra especializadas, de
entrada de energia (Caixa II, IV ou E) padrão ELEKTRO construída em alvenaria revestida com fundação, estrutura e cobertura
em concreto armado e equipada com: poste homologado pela Concessionária de energia local com gravação em relevo do nome
do fabricante, da tensão admissível (mínima de 90daN) e comprimento (7,50 m); ou moldado no local; ou poste de aço
galvanizado a fogo, de seção circular, diâmetro externo de 101,6 mm e parede com espessura mínima de 4,75 mm; ou poste de
aço galvanizado a fogo com seção quadrada, medida externa de 80 mm por 80 mm e parede com espessura mínima de 3 mm,
para estes, sem homologação da concessionária, será obrigatório apresentação de termo de responsabilidade técnica (ART/RRT)
assinado por profissional habilitado; isolador tipo roldana em porcelana para baixa tensão com armação secundária galvanizada a
fogo; abraçadeira de aço galvanizado a fogo para postes; caixa de entrada em alumínio; haste de aterramento tipo Copperweld 

Ø5/8” por 2,40 metros de comprimento, com caixa de inspeção e tampa, alça para telefone com abraçadeira em aço galvanizado
a fogo; parafusos, porcas, arruelas e ferragens em geral deverão ser zincadas por imersão a quente (galvanizadas a quente) -
exceto quando especificados em contrário; alvenaria com acabamento em chapisco, emboço desempenado e pintura com tinta
látex standard e, caixa de inspeção para o aterramento em concreto, com brita interna e tampa de concreto com vedação
(calafetada)

Será medido e pago e após instalação completa do padrão de entrada de energia, inclusive cabos, medidor e disjuntores, e
energização, realizada com sucesso pela concessionária, acompanhado pela Fiscalização.

CDHU 37.03.230 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes UN

Fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para
disjuntores e barramento composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de
disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; inclusive fornecimento de materiais acessórios
e a mão de obra qualificada com utilização de ferramentas adequadas para a instalação completa do quadro de distribuição no
interior do Posto.de Informações Turísticas.
Será medido e pago após a finalização da instalação do quadro de distribuição, com a fixação adequada dos terminais de
derivações dos eletrodutos.

CDHU 37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A UN
Fornecimento de mini-disjuntor automático, com proteção termomagnética, padrão DIN, unipolar, modelos com correntes
variáveis de 10 A até 32 A e tensão de 127 / 220 V, inclusive materiais acessórios e a mão de obra qualificada com utilização de
ferramentas adequadas para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo “DIN” no quadro de distribuição
instalado do interior do Posto de Informações Turísticas.
Será medido e pago após a término da instalação total dos disjuntores, como indicado na MEMÓRIA DE CÁLCULO , e após
teses positivo de corrente elétrica com a rede energizada acompanhado pela Fiscalização

CDHU 38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M
Fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de 1", rígido, tipo pesado, com rosca,
cor preta e braçadeiras em "U" para instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, ou enterradas no
solo; inclusive fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra qualificada com utilização de ferramentas adequadas para a
execução dos serviços de abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavação e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação,
inclusive nas tubulações secas.
Será medido e pago pela extensão dos eletrodutos, indicada na MEMÓRIA DE CÁLCULO , instalados e adequadamente alojados
e fixados às caixas de passagem/interruptores/tomadas ou ao quadro de distribuição.

CDHU 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M
Vide Código 39.02.016 considerando cabo com 4 mm²
Será medido e pagospelas extensões de cabos adequadamente instalados e após testes positivo de energização acompanhado
pela Fiscalização

CDHU 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN

Fornecimento de caixa octogonal de 4" x 4", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos
e orelhas para fixação de espelho, nos modelos com fundo móvel ou com anel deslizante e instalação, com utilização de
ferramentas e mande obra qualificada, nas lajes de cobertura e do tipo Cogumelo, antes de suas concretagens.

Será medido e pago após a finalização da instalação das caixas octogonais nas lajes, com a fixação adequada dos terminais de
derivações dos eletrodutos confirmada pela Fiscalização.
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CDHU 41.31.080
Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9
a 12 W

UN

Fornecimento de luminária led retangular em poste fixo, composta por led IRC>=70, temperatura de cor 5.000 K, fluxo luminoso
de 6.250 até 6.674 lm, facho luminoso aberto, vida útil >=50.000 h, potência entre 40 e 59 W, driver multitensão compatível com
limites mínimo e máximo entre, 90 a 305 V, eficiência mínima 113 lm/W, corpo em alumínio com pintura, em várias cores, IP>=54,
grau de proteção IK>= 09. Não remunera o poste. Referência comercial: Luminária CLU-M60 fabricação Conexled, TK SL-50
fabricação Ledstar, GL216 80W fabricação Glight ou equivalente; remunera também equipamentos, materiais, acessórios e a
mão-de-obra para a instalação completa da luminária.

Será medido e pago por unidade de luminária instalada e após teste positivo de energização acompanhado pela Fiscalização.

CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ
Fornecimento e instalação, com utilização de ferramenta adequadas e mão de obra qualificada, de interruptor, simples de
embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso e seu espelho
correspondente.
Será medido e pago na finalização da instalação completa dos interruptores, como indicado na Memória de Cálculo, e após teste
positivo de energização acompanhado pela Fiscalização.

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

Fornecimento e instalação com utilização de ferramentas e mão de obra qualificada, de tomada de 10 A – 250V, 2P + T, com
placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 14136.

Será medido e pago na finalização da instalação completa das tomadas, como indicado na Memória de Cálculo, e após teste
positivo de energização acompanhado pela Fiscalização.

CDHU 25.01.050 Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial M2
Fornecimento do caixilho maxim-ar completo, linha comercial, em perfis de alumínio anodizado natural, com vidro; cimento;
areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.
Será medido e pago por área de caixilho instalado apos aceite da Fiscalização

CDHU 25.02.250 Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto M2

Fornecimento da porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida, constituído por perfis de alumínio
anodizado nas cores bronze e/ou preto; referência comercial perfil 30 fabricação Alcoa ou equivalente completo, inclusive
cimento, areia, materiais acessórios e mão de obra adequada necessária para a instalação completa da porta.

Será medido e pago por área após a inatalação completa da porte e aceite pela Fiscalização (m²)
CDHU 25.02.211 Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca M2

Fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes, em alumínio com pintura eletrostática a pó na cor branca, completa,
linha comercial; referência comercial fabricação Sasazaki, Ebel, Brimak ou equivalente, inclusive cimento, areia, ferragens,
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da porta.
Será medido e pago por área após a inatalação completa da porte e aceite pela Fiscalização (m²)

CDHU 14.30.020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm M2
Fornecimento e instalação completa, com a utilização de equipamentos, acessórios, ferramentas apropriadas e mão de obra
qualificada de divisórias maciças, confeccionada em placas de granilite polido e encerado com espessura de 3 cm, no interior dos
Sanitários Masculino/Feminino, nas dimensões indicadas em projeto, inclusive o fornecimento de areia, cimento, cimento branco,
cola à base de resina epóxi e eventuais peças e arremates metálicos.
Será medido e pago na finalização da instalação após aceite pela Fiscalização.

CDHU 24.02.590 Porta de enrolar manual, cega ou vazada M2
Fornecimento de porta de enrolar manual, cega ou vazada, constituída por folha em chapa de aço 1020, bitola de 22 MSG,
galvanizado a fogo, com acabamento em pintura eletrostática; modelos com chapa tipo meia cana, ou meia cana vazada
tijolinho, ou articulada raiada larga; soleira em chapa de aço dobrada, galvanizada a fogo, com acabamento em pintura
eletrostática; guias laterais em perfil U, em chapa dobrada e esteira de fechamento, em aço galvanizado a fogo, com
acabamento em pintura eletrostática; eixo em ferro tubular com molas e caixas; fechadura completa com tetra chave e
cadeados, fabricação Portas de aço Forte, ou A Casa do Serralheiro, ou Portaço, ou Portas de Aço Ideal, ou Asa Portas de
Aço, ou equivalente, inclusive o fornecimento de cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a
instalação e fixação da porta. 
Será medido e pago por área apos finalizada a instalação da porta e atestado, pela Fiscalização, seu perfeito
funcionamento e alinhamento

CDHU 26.02.140 Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm M2
Fornecimento de vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação do vidro.
Será medido e pago por área após finalizada o da porta e atestado, pela Fiscalização, seu perfeito funcionamento e
alinhamento

CDHU 11.18.060 Lona plástica M2
Fornecimento e instalação, com utilização de ferramentas, assessórios e mão de obra qualificada, de lona plástica preta sobre
lastro de brita.
Será medido e pago pela área de lona plástica instalada com acompanhamento da Fiscalização.

CDHU 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3
Fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade "slump " de 
8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
Será medido e pago pelo volume, indicado na MEMÓRIA DE CÁLCULO , de concreto lançado, com acompanhamento da
Fiscalização.

CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3

Execução com utilização de equipamentos, ferramentas, acessórios e mão de obra qualificadas de lançamento, por
bombeamento, e adensamento com emprego de vibrador de imersão, de concreto em laje com altura não superior à 4 metros.

Será medido e pago pelo volume do concreto lançado, com acompanhamento da Fiscalização, indicado na MEMÓRIA DE
CÁLCULO .
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CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M
Fornecimento de equipamentos, ferramentas, acessórios e mão de obra qualificada para a execução de corte de juntas de
dilatação por meio de serra de discos diamantados, com largura mínima de 3 mm e profundidade mínima de 3 cm, no piso de
concreto da Quadra de Basquete e Vôlei.

Será medido e pago na finalização do serviço pela extensão total de juntas serradas indicada na MEMÓRIA DE CÁLCULO .

CDHU 35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ

Fornecimento e implantação de trave completa com rede à base de resina de poliamida (náilon), com malha de 10 x 10 cm, fio
com espessura de 2 mm, para futebol de areia em tubo de aço galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixação da
rede, acabamento em esmalte verde, engastados no solo em estrutura enterrada de concreto armado.

Será medido e pago por unidade após a instalação do conjunto completo da traves e atestada pela Fiscalização
CDHU 35.01.160 Tabela completa com suporte e rede para basquete UN

Fornecimento e instalação, com a utilização de equipamentos, acessórios, ferramentas apropriadas e mão de obra qualificada,
de tabela completa, com suporte para basquete, compreendendo os serviços: escavação da vala e apiloamento do fundo;
execução de formas resinadas, ou plastificadas; execução e instalação de armação em aço CA-50; fornecimento de concreto,
com Fck de 150 kg / cm², lançamento e adensamento do concreto, para a execução da fundação e do suporte; tabela em
compensado naval; aro duplo em aço, com diâmetro de 9,5 mm (3/8"), com pintura a óleo sobre fundo antioxidante; cesto em
malha de náilon, fio 2; pintura do fundo e das faixas da tabela à base de estireno butadieno, reaterro, regularização e
compactação do terreno contíguo.
Será medido por unidade após a instalação completa do conjunto de tabelas e com aceite da Fiscalização

CDHU 35.01.170 Poste oficial completo com rede para voleibol CJ

Fornecimento e implantação, com a utilização de acessórios, ferramentas apropriadas e mão de obra qualificada, de par completo
de postes oficiais com rede, para voleibol, em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 3", providos de ganchos especiais para a
fixação da rede com cabo de aço, roldana e carretilha, com acabamento em esmalte verde e rede para voleibol à base de resina
de poliamida (náilon) malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm, com 4 faixas de arremate em lona e a execução de
esperas para a fixação dos postes, em tubo de PVC, com tampas removíveis em ferro galvanizado e tubo dreno em PVC.

Será medido e pago por conjunto de postes com rede e acessórios instalado e com aceite pela Fiscalização.
CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2

Fornecimento e execução, com a utilização de equipamentos, acessórios, ferramentas apropriadas e mão de obra qualificada de
pintura com tinta acrílica para pisos de concreto, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento
microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702, inclusive limpeza
da superfície de concreto, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a
tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água.

Será medido e pago na finalização do serviço após aprovação documentada pela Fiscalização
CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M

Escavação manual a trado, fornecimento de a armadura composta por 4 barra Ø 5”/8 (8 mm), preparação in loco com utilização
de betoneira e lançamento de concreto composto por cimento (consumo mínimo de 290 kg por metro cúbico), areia média lavada,
britas.
Será medido pela somatória dos comprimentos de escavação a partir do solo regularizado.

CDHU 34.05.270 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos M2

Execução de alambrado tubular para fechamento parcial da quadra para as práticas de futebol de areia e de vôlei de ‘praia’ com
fornecimento e montagem dos montantes verticais em tubos de aço galvanizados com diâmetro externo de 2" e espessura de
2,25 mm, chumbados em brocas no solo na profundidade média de 0,50 m e com espaçamento máximo de 2,40 m com
acabamento superior tipo tampa em chapa de aço carbono bitola MSG 14 e 2 mm de espessura; dos travamentos horizontais
soldados aos montantes, em tubos de aço carbono galvanizados com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm; de três
fios de cabo tirante para fixação da tela, em cabo de aço doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 2,40 m
e fixados nos montantes verticais com arames amarradores de aço fio BWG 14; de contraventamentos a cada 15 metros, nos
seccionamentos e nos finais de alambrado, por meio de mãos-francesas em tubos de aço galvanizados com diâmetro externo de
2" e espessura de 2,25 mm, parafusadas e/ou soldadas nos montantes verticais; de tela; referência comercial com malha
ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a
60 kg / mm², galvanizado por imersão em banho de zinco (quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m²) antes do tecimento
da malha, acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração; de arame
fabricado em fio de aço doce recozido e zincado com bitola BWG 14 (2,11 mm) para amarração da tela aos montantes verticais e
travamentos; aplicação em uma demão de galvanização a frio nos pontos de solda e / ou de corte dos elementos que compõem o
alambrado; aplicação em uma demão de fundo sintético branco antioxidante, para superfície de aço galvanizado e aplicação em
duas demãos de esmalte sintético na cor alumínio, aplicado em todo o material utilizado para a execução das estruturas do
alambrado.

Será medido e pago pela projeção vertical do de alambrado após montagem e pintura completas e com aceite da Fiscalização.

CDHU 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A M2
Fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria estrutural, para uso aparente,
confeccionada em bloco vazado de concreto de 19 x 19 x 39 cm e resistência mínima de 8 MPa, classe A; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, com adição de hidrofugante na proporção indicada pelo fabricante.
Norma técnica: NBR 6136
Será medido e pago por área executada, como indicado na MEMÓRIA DE CÁLCULO .

CDHU 13.05.110 Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm M2

Fornecimento, posto obra, da pré-laje em painéis pré-fabricados treliçados, espessura do painel de 3 cm e altura total de
12 cm, sem o capeamento, incluindo: a armadura inferior de tração e a treliça; remunera também a estocagem dos painéis
e materiais complementares, conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; a
montagem completa dos mesmos incluindo a equalização com o perfeito nivelamento; o escoramento até altura de 3,00 m. 

Será medido e pago por área após a conclusão completa da peça, inclusive sua concretagem e aceite pela Fiscalização
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CDHU 09.02.060 Forma curva em compensado para estrutura aparente M2
Fornecimento de materiais e mão de obra para execução e instalação de formas curvas em chapas compensadas
plastificadas de 6 mm de espessura para concreto aparente; incluindo cimbramento até 3 m de altura; gravatas; sarrafos
para curvatura e enrijecimento em Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp
(conhecida como Cambará); desforma e descimbramento.

Será medido e pago por área após a conclusão completa da peça, inclusive sua concretagem e aceite pela Fiscalização

CDHU 33.01.050 Estucamento e lixamento de concreto M2
Fornecimento de cimento branco, cimento, adesivo acrílico; referência Rheomix 104 da Basf, Nitobond AR da Fosroc ou
equivalente, disco de desbaste de 7; inclusive lixa apropriada para desbaste de concreto, materiais acessórios,
equipamentos e a mão-de-obra necessária para o preparo, estucamento e lixamento do concreto.
Será medido e pago por área após a conclusão completa do serviço por obstáculo e aceite pela Fiscalização

CDHU 46.08.070 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões M
Fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono sem costura classe ASTM-A 106, grau B, Schedule 40 com
acabamento galvanizado, diâmetro nominal de 2 1/2, inclusive conexões e materiais acessórios para pontas rosqueáveis
ou lisas; abertura e
fechamento de rasgos ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.
Será medido e pago por área após a instalação completa das peças por obstáculos e aceite pela Fiscalização

CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG
Fornecimento do perfil metálico em aço ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal indicado na Memória de Cálculo; beneficiamento de
partes do perfil; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da
superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-
67.

Será medido e pago por extensão após a instalação completa das peças nos obstáculos e aceite pela Fiscalização

FDE 16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN

Será medido e pago por uinidade instalada quando da finalização do serviço e atestado pela Fiscalização
CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN

Fornecimento de coluna simples (PP) com diâmetro de 2 1/2 e comprimento de 3,6 m, em chapas de aço carbono com
costura, conforme norma NBR 6591, exceto as tampas de vedação que serão em PVC, submetidas à galvanização a
quente, após as operações de furação e soldagem para proteção contra corrosão, devendo ser executada nas partes
interna e externa das peças, apresentando na superfície uma deposição média de 400 g de zinco por m² e de no mínimo
350 g de zinco por m² nas extremidades da peça, com espessura da galvanização de no mínimo 0,55 mm, inclusive
chapas antigiro, materiais complementares e acessórios, equipamentos e a mão de obra necessária para a instalação
completa da coluna com braço projetado, inclusive a execução da base de concreto para a fixação.

Será medido e pago na finalização da instalação de todas peças inclusive com as placas de sinalização (vide Código 
70.03.001, abaixo) após aceite da Fiscalização (m).

CDHU 70.03.001 Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² M2
Fornecimento e instalação de placa de regulamentação e advertência (PARE e PROIBIDO ESTACIONAR) , em chapa de
aço tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola 18, ou espessura de 1,50 mm, bitola 16 - ABNT NBR 11904,
área até 2,0 m², totalmente refletiva com película IA/IA - ABNT NBR 14644, com abraçadeira, parafusos e porcas para
fixação da placa.
Será medido e pago na finalização da instalação das placas de sinalização em suas colunas de suorte (vide Código 
70.04.001, acima) após aceite da Fiscalização (m²).

COTAÇÃO MEDIANA ACADEMIA AO AR LIVRE CJ
1

CAVALGADA DUPLO 2018
FUNÇÃO: Fortalece os grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória.
ESTRUTURA METÁLICA:Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob
dimensões de 2” ½, 2”, 1” ½, ¼ e 1” com espessuras mínimas de 2,00mm; orifícios tubulares: extremidades superiores,
inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e
usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ).
SOLDA: Processo MIG. 
PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas
em poliéster de alta resistência a meteorização.
COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível.
PARAFUSOS: Aço Zincado.
DIMENSÕES: Altura: 945mm / Largura: 1308,50mm / Profundidade: 1107mm / Peso: 32,28kg / Área: 1,448 m².

2 CAMINHADA DUPLO 2018
FUNÇÃO: Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve coordenação motora.
ESTRUTURA METÁLICA:Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob
dimensões de 2” ½, 2” e 1” ¼ com espessuras mínimas de 2,00mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores
e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para
rolamentos duplos (Tipo ZZ).
SOLDA: Processo MIG.
PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas
em poliéster de alta resistência a meteorização.
COMPONENTES: Polipropileno
PARAFUSOS: Aço Zincado.
DIMENSÕES: Altura: 1077mm / Largura: 1727mm / Profundidade: 522mm / Peso: 47,47kg / Área: 0,901m².
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3 PRESSÃO DE PERNAS DUPLO 2018
FUNÇÃO: Fortalece a musculatura das coxas, quadris e pernas.
ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob
dimensões de 2” ½, 2”, ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubolares: extremidades superiores,
inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e
usinados zincado em preto.
SOLDA: Processo MIG.
PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas
em poliéster de alta resistência a meteorização.
COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível.
PARAFUSOS: Aço Zincado.
DIMENSÕES: Altura: 1215mm / Largura: 1938mm / Profundidade: 358mm / Peso: 31,48kg / Área: 0,887m².

4 ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO 2018
FUNÇÃO: Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros.
ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob
dimensões de 2” ½, 1 ½”, ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores,
inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e
usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ).
SOLDA: Processo MIG.
PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas
em poliéster de alta resistência a meteorização.
COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível.
PARAFUSOS: Aço Zincado.
DIMENSÕES: Altura: 1590mm / Largura: 838mm / Profundidade: 375mm / Peso: 11,44kg / Área: 0,314m².

5 ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO 2018
FUNÇÃO: Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e dos cotovelos.
ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob
dimensões de 2” ½, 2”, 1 ½”, ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores,
inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e
usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ).
SOLDA: Processo MIG.
PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas
em poliéster de alta resistência a meteorização.
COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível.
PARAFUSOS: Aço Zincado.
DIMENSÕES: Altura: 1316mm / Largura: 1156mm / Profundidade: 994,50mm / Peso: 18,48kg / Área: 1,149m².

6 SURF DUPLO 2018
FUNÇÃO: Melhora a flexibilidade e mobilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar.
ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob
dimensões de 3” ½, 2”, 1” ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores,
inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e
usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ).
SOLDA: Processo MIG.
PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas
em poliéster de alta resistência a meteorização.
COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível.
PARAFUSOS: Aço Zincado.
DIMENSÕES: Altura: 1215mm / Largura: 608mm / Profundidade: 956mm / Peso: 20,81kg / Área: 0,581m².

7 REMADA SENTADA INDIVIDUAL 2018
FUNÇÃO: Fortalece a musculatura das costas e ombros.
ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento Remada Sentada produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta
resistência, sob dimensões de 2” ½,1” ½, 1” ¼, 1”, 3/4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares:
extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água;
utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ),
SOLDA: Processo MIG.
PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas
em poliéster de alta resistência a meteorização.
COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível.
PARAFUSOS: Aço Zincado.
DIMENSÕES: Altura: 946mm / Largura: 755,69mm / Profundidade: 1003,64mm / Peso: 15,19kg / Área: 0,757m²

8
MULTIPLO EXERCITADOR 2018
FUNÇÃO: Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Flexor de Pernas; Extensor de
Pernas; Supino reto Sentado; Supino inclinado Sentado; Rotação vertical; Puxada alta.RUTURA METÁLICA: O
equipamento é produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões de 2 ½”, 1 ½” e 1 ¼” com
espessuras mínimas de 2,00 mm; e chapas sob dimensões de 3,00 e 4,75; orifícios tubulares: extremidades superiores
blindadas, tornando-o insensível a penetração de água. SOLDA: Processo MIG.
PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas
em poliéster de alta resistência a meteorização.
COMPONENTES: Ponteiras de polipropileno, rolamentos tipos ZZ e amortecedores de borracha.
PARAFUSOS: Aço Zincado.
DIMENSÕES: Altura: 1620 mm / Largura: 1320 mm / Profundidade: 2050 mm / Peso: 61,9 kg / Área: 2,7 m².
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9
ALONGADOR 3 ALTURAS 2018
FUNÇÃO: Alonga e aumenta a mobilidade da articulação dos membrossuperiores.
ESTRUTURA METÁLICA:
Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2” ½, 2”, 1”, ¾ e
3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em
chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto.
SOLDA: Processo MIG
PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas
em poliéster de alta resistência a meteorização 
COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível
PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 2315mm; Largura: 1260 mm; Profundidade: 1090 mm; Peso: 22,8 kg;
Área: 2,17 m².

10 ESQUI DUPLO 2018
FUNÇÃO: Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros superiores e melhora afunção
cardiorrespiratória.
ESTRUTURA METÁLICA: O equipamento é produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões
de 2 ½", 1 ½" e 1 ¼"com espessuras mínimas de 2,00 mm e chapas sob dimensões de 3,00 e 1,9; orifícios tubulares:
extremidades superioras blindadas, tornandoo insensível a penetração de água.
SOLDA: Processo MIG.
PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas
em poliéster de alta resistência a meteorização.
COMPONENTES: Ponteira de polipropileno, tampa de plástico e rolamentos tipo ZZ.
PARAFUSOS: Aço Zincado. DIMENSÕES: Altura: 1440 mm Largura: 1560 mm / Profundidade: 1070 mm / Peso: 51,6 kg /
Área: 1,7 m².

11 PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1
FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado
antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes.
ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob
dimensões de 3” ½, 2”, 1”, ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores,
inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e
usinados zincado em preto.
SOLDA: Processo MIG.
PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas
em poliéster de alta resistência a meteorização.
COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível
PARAFUSOS:Aço Zincado
DIMENSÕES:Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m².
Será medido e pago após a exucução completa do conjunto de aparelhos, atestado seu funcionamento e aceite
formalizado pela Fiscalização (cj).

COTAÇÃO MEDIANA
Parque Infantil nº 06 com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground),
comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2012

CJ

2 un Torres confeccionadas em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo
medindo 1.20 x 1.20m em forma de pirâmide, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00cm com reforço
interno tipo cruzeta, na cor itaúba, cobertura em plástico roto-moldado medindo 1,20 x 1,20m fixadas nas colunas,
plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00m (H=1,20m).

1 un Torre sem cobertura confeccionadas em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em
madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico rotomoldado
medindo 1,00 x 1,00.

1 un Túnel em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 0,80 fixados entre as torres, com bordas em plástico rotomoldado medindo
1,00 x 0,90.

1 un Tobogã em plástico roto-moldado medindo 3,00 x 0,80 fixado na torre com borda de plástico roto-moldado medindo 1,00 x
0,90 m

1 un Escalada em plástico roto moldado.
1 un

Escada com cinco disco em plástico roto moldado medindo 0,35 de diâmetro coloridos com corrimão em aço carbono.

1 un Escorregador duplo em plástico roto moldado medindo 2,00 x 0,90.
1 un Foguetinho de plástico roto moldado composto por tuneis 1,20m por 0,70m de diâmetro com escada de acesso para

entrada da torre e ponteira em formato de cone (Escada Lúdica).
1 un Coqueiro em plástico roto moldado.
1 un Passarela de cordas medindo 2,00 metros, confeccionada com cordas 12mm em forma de losango com malha de 15x15

sem nós, corrimão em aço carbono.
1 un Escorregador caracol em plástico roto moldado.
1 un Teia de cordas em roto moldado medindo 1.20 de altura por 0.80 de largura com cordas 12 mm.
1 un Balanço shape com estrutura tubular medindo 2,50 x 0,80 m

Será medido e pago após a exucução completa do conjunto e aceite pela Fiscalização (cj).

Iguape; 16 de novembro de 2021

Luiz Felippe Fontes Júnior
Engenheiro Civil - CREA 0601937643
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