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CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2
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
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
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

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
Será medido pelo comprimento (somatória dos trechos) dos alambrados locados.

CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2
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
Será medido e pago pelo volume executado.

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

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

Será medido e pago por área prevista de piso em concreto nivelado e alisado executada.

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

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

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

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
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
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
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
Será medido e pago pelo volume de enchimento executado (m³).

CDHU 15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira M3
Será medido e pago pelo volume total das peças montadas e fixadas (m³).

CDHU 35.04.130 Banco de madeira sobre alvenaria M2
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
Será medido e pago por área executada, como indicado na MEMÓRIA DE CÁLCULO .

CDHU 17.02.020 Chapisco M2

Será medido e pago pela área revestida com chapisco, como indicado na MEMÓRIA DE CÁLCULO .

CDHU 17.02.120 Emboço comum M2
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

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

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)
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CDHU 14.10.121 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C M2

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

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
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
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

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
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

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
Será medido e pago pela extensão dos eletrodutos instalados e adequadamente alojados e fixados às
caixas de passagem.

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

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
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

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
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
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
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
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 11.03.140 Concreto preparado no local, fck = 30 MPa M3
Será medido e pago pelo volume previsto para os elementos de concreto executados

CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2
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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
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
Será medido pelo volume real escavado

CDHU 09.04.050 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm M
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

Será medido e pago pela área indicada na Memória de Cálculo (m²).
CDHU 09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical M2

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

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

Será medido e pago pela área de superfície impermeabilizada indicada na Memória de Cálculo
(m²).

CDHU 14.11.231 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B M2

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

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

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
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

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

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

Serão medidso 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
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

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
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
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.
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CDHU 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2
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
Será medido e pago por unidade instalada após teste de carga e de estanqueidade e após atestado seu
perfeito funcionamento pela Fiscalização.

CDHU 30.08.040 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida UN
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

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

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
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
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

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
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

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
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

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

FDE 08.15.013 LT-04 LAVATORIO / BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M
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
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
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

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

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
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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
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
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
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.

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

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
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
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
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

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

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
Será medido e pago na finalização da instalação após aceite pela Fiscalização.

CDHU 24.02.590 Porta de enrolar manual, cega ou vazada M2
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
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
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
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
Será medido e pago pelo volume do concreto lançado, com acompanhamento da Fiscalização, indicado
na MEMÓRIA DE CÁLCULO .

CDHU 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M
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
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

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
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
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
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

.                                                 .
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                  MEMÓRIAL DESCRITIVO

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

CDHU 09.02.060 Forma curva em compensado para estrutura aparente M2
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
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
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
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
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

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
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

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

Luiz Felippe Fontes Júnior
Engenheiro Civil - CREA 0601937643
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