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MONUMENTA 
 
 

OBRA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO CONJUNTO DO LAGO 
DE DIANA, AQUÁRIO E ILHA DOS AMORES 

 
 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 
 
 
 

CPU N° 1 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA 
EM BOTA-FORA 

O serviço será medido por metro cúbico (m3) de entulho removido, considerando-se, quando diretamente 
associado a serviços de demolição em geral, o volume efetivo das peças demolidas, acrescido de um 
índice médio de empolamento igual a 30,00% (trinta por cento). 
O preço unitário remunera o aluguel da caçamba, transporte de entulho dentro dos limites da obra, o 
carregamento manual da caçamba, transporte até o bota-fora e descarga no destino. Como regra geral o 
carregamento de entulho deverá ser mecanizado e transportado por caminhão basculante de 10 m3. A 
utilização do carregamento manual e/ou transporte em caçambas metálicas deverá ser autorizada e 
justificada pela fiscalização. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra, materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 2 
TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de tapume executado. 
O preço unitário remunera o fornecimento, execução e instalação do tapume de madeira especificada, 
inclusive ferragens para execução de um portão. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-
obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 3 
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 

O serviço será medido por metro cúbico (m3) de demolição executada, considerando-se o volume efetivo 
do piso ou lastro de piso demolido. 
O preço unitário remunera a demolição de pisos ou lastros de piso executados com concreto simples em 
geral, qualquer que seja sua resistência característica, inclusive eventual revestimento em argamassa, 
cerâmica ou similar, quando concomitantemente demolido. Deverá estar incluso no preço unitário toda a 
mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 4 
PROTEÇÃO PROVISÓRIA DO TANQUE COM COBERTURA DE LONA PLÁSTICA 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de superfície efetivamente coberta e protegida, levando-
se em consideração a área de projeção da superfície do tanque. 
O preço unitário remunera os serviços de proteção provisória do tanque, com fornecimento dos materiais 
necessários para execução, como: lona plástica, corda de nylon, pontaletes, sarrafos, pregos, etc. 
Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas 
necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 5 
PROTEÇÃO PROVISÓRIA DAS ÁREAS EXPOSTAS DOS TIJOLOS, QUANDO DA LAVAGEM, COM 
COMPRESSAS DE ALGODÃO OU LENÇÓIS PLÁSTICOS 
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O serviço será medido por metro quadrado (m2) de superfície efetivamente protegida, levando-se em 
consideração a área de projeção da superfície protegida. 
O preço unitário remunera os serviços de proteção provisória das áreas expostas dos tijolos ou fendas de 
destacamentos da argamassa acentuadas, com fornecimento dos materiais necessários para execução 
dos serviços, como: compressas de algodão, lençóis plásticos, materiais para fixação, etc. Deverá estar 
incluso no preço unitário toda a mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à 
execução dos serviços. 
 
CPU N° 6 
REMOÇÃO DA CAMADA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE E ELEMENTOS LITOMORFOS 
EXISTENTE NA SUPERFÍCIE DO TANQUE COM O USO DE ESCOVA DE AÇO 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de pintura impermeabilizante e elementos litomorfos 
efetivamente removida, levando-se em consideração a área de projeção da superfície do tanque. 
O preço unitário remunera o serviço de remoção da camada de pintura impermeabilizante e elementos 
litomorfos, com o fornecimento de escova de aço ou outros materiais necessários para sua limpeza. 
Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 7 
REMOÇÃO DAS BARREIRAS EXISTENTES DE ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA E 
OBTURAÇÃO DAS ESCARAS ADVINDAS DESTAS REMOÇÕES COM A APLICAÇÃO DE 
MASTIQUE À BASE DE POLIURETANO 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de barreira de elemento vazado de cerâmica 
efetivamente removida, levando-se em consideração a área de projeção removida. 
O preço unitário remunera os serviços de remoção das barreiras existentes de elemento vazado em 
cerâmica, e o fornecimento e aplicação de mastique à base de poliuretano para obturação das escaras 
advindas desta remoção, aprofundadas até a espessura necessária para fazer a obturação. Deverá estar 
incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 8 
REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO DAS JARDINEIRAS E DO CANTEIRO 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de vegetação efetivamente removida, levando-se em 
consideração a área de projeção das superfícies das jardineiras e do canteiro. 
O preço unitário remunera o serviço de remoção da vegetação das jardineiras e do canteiro. Toda 
ocorrência de vegetação espontânea agregada também deverá ser removida. Deverá estar incluso no 
preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 9 
REMOÇÃO DO ENCHIMENTO DE TERRA DAS JARDINEIRAS E DO CANTEIRO 

O serviço será medido por metro cúbico (m3) de enchimento de terra efetivamente removido, levando-se 
em consideração o volume de terra das jardineiras e do canteiro removido. 
O preço unitário remunera o serviço de remoção do enchimento de terra das jardineiras e do canteiro, 
após a remoção da vegetação. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, 
bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 10 
REMOÇÃO DAS PARTES SOLTAS DO REVESTIMENTO INTERNO DAS JARDINEIRAS E DO 
REVESTIMENTO EXTERNO DO CANTEIRO 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de revestimento efetivamente removido, levando-se em 
consideração a área de projeção das superfícies das jardineiras e do canteiro. 
O preço unitário remunera os serviços de remoção das partes solta do revestimento das jardineiras e do 
canteiro, com a utilização de escova de aço ou outros materiais e ferramentas necessárias à execução 
dos serviços de remoção do revestimento. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra 
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necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços. 
 
CPU N° 11 
REMOÇÃO DAS OBTURAÇÕES EM MASTIQUE, JUNTO ÀS VITRINES, NA PAREDE DO AQUÁRIO, 
E PREENCHIMENTO DO VÃO COM ARGAMASSA CONVENCIONAL 
O serviço será medido por metro linear (m) de mastique efetivamente removido, levando-se em 
consideração a o comprimento efetivo das paredes e dos vãos, junto às vitrines do Aquário. 
O preço unitário remunera os serviços de remoção das obturações em mastique, na parede do Aquário, 
junto às vitrines, e preenchimento do vão decorrente da remoção, com o fornecimento e a aplicação de 
argamassa convencional Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem 
como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 12 
REMOÇÃO DE TODA E QUALQUER OCORRÊNCIA DE VEGETAÇÃO AGREGADA AOS PASSEIOS 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de vegetação efetivamente removida, junto aos 
passeios, levando-se em consideração área de projeção da vegetação removida. 
O preço unitário remunera a remoção de toda e qualquer ocorrência de vegetação agregada aos 
passeios, inclusive materiais e ferramentas necessárias para a execução dos serviços. Deverá estar 
incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 13 
REMOÇÃO DA ORLA DE CONCRETO DOS PASSEIOS 
O serviço será medido por metro (m) de orla efetivamente removida, levando-se em consideração o 
comprimento real da orla de concreto dos passeios removidos. 
O preço unitário remunera os serviços de remoção da orla de concreto dos passeios, no trecho de 
acesso ao piso a ser restaurado. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, 
bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 14 
REMOÇÃO CUIDADOSA DE TODA E QUALQUER PARTE ESPÚRIA (CONCRETO, CIMENTADO E 
BRITA CIMENTADA) AGREGADOS AOS ELEMENTOS ORIGINAIS EM SEIXO ROLADO E EM 
MOSAICO PORTUGUÊS E AS PARTES SOLTAS 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de partes espúrias efetivamente removidas, levando-se 
em consideração a área dos passeios removidos e soltos 
O preço unitário remunera os serviços de remoção cuidadosa de toda e qualquer parte espúria 
agregados aos passeios e as partes soltas, com a utilização de escovas de aço ou outras ferramentas e 
materiais necessários à remoção. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, 
bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 15 
REMOÇÃO CUIDADOSA DO PISO INFERIOR APARENTE E TAMBÉM DE SEIXO ROLADO 
EMBRECHADO, POR SE TRATAR DE UM RECAPEAMENTO INDEVIDO 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de piso efetivamente removido, levando-se em 
consideração a área do piso removido. 
O preço unitário remunera os serviços de remoção do piso inferior aparente e também de seixo rolado 
embrechado, por se tratar de um recapeamento sobre outro pano inferior, e em não havendo trechos 
importantes do piso inferior, remove-los na sua totalidade. Deverá estar incluso no preço unitário toda a 
mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à 
execução dos serviços. 
 
CPU N° 16 
REMOÇÃO DAS PARTES SOLTAS DAS CANALETAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) das partes soltas efetivamente removidas, levando-se 
em consideração a área da superfície removida da canaleta. 
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O preço unitário remunera os serviços de remoção das partes soltas das canaletas de escoamento de 
água, com a utilização de escovas de aço ou outras ferramentas e materiais necessários à remoção. 
Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 17 
REMOÇÃO DE RESTO DE CIMENTADO IRREGULAR NO PISO DA PONTE 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de restos de cimentados irregulares efetivamente 
removidos, levando-se em consideração a área removida da superfície da ponte. 
O preço unitário remunera os serviços de remoção de restos de cimentados no piso da ponte, com a 
utilização de escovas de aço ou outras ferramentas e materiais necessários à remoção. Deverá estar 
incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 18 
REMOÇÃO MANUAL DOS REMENDOS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS CONTEMPORÂNEOS 
(ESPÚRIOS OU DESPLACADOS NO CONJUNTO LITOMORFO) 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de remendos de revestimentos efetivamente removidos, 
levando-se em consideração a área da superfície dos remendos removidos. 
O preço unitário remunera os serviços de remoção manual dos remendos de revestimentos cimentícios 
contemporâneos, com a utilização de escovas de aço, mini-talhadeiras ou outras ferramentas ou 
materiais necessários à remoção. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, 
bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 19 
REMOÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTÍCIA DA BORDA DO ANEL JUNTO AO PISO DE ACESSO AO 
AQUÁRIO  

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de argamassa efetivamente removida, levando-se em 
consideração a área da superfície da borda do anel removida, junto ao passeio de acesso ao Aquário. 
O preço unitário remunera os serviços de remoção de argamassa cimentícia da borda do anel junto ao 
piso de acesso ao Aquário, com a utilização de escovas de aço, mini-talhadeiras ou outras ferramentas 
ou materiais necessários à remoção. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra 
necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços. 
 
CPU N° 20 
LAVAGEM DA SUPERFÍCIE DO TANQUE, DO CANTEIRO E DA CANALETA DE ESCOAMENTO DE 
ÁGUA ATRAVÉS DE HIDROJATEAMENTO COM ÁGUA FRIA, DETERGENTE E ESCOVA DE NYLON 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de superfícies efetivamente limpas, levando-se em 
consideração a área de projeção da superfície do tanque, do canteiro e da canaleta de escoamento de 
água. 
O preço unitário remunera os serviços de limpeza da superfície do tanque, do canteiro e da canaleta com 
água e detergente neutro, com o auxílio de escova de nylon ou piaçava ou mesmo vassoura e 
hidrojatemanto com pressão controlada, para remoção de toda a sujidade. Enxaguar abundantemente as 
superfícies para a total remoção do sabão e dos detritos da escovação. Deverá estar incluso no preço 
toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias 
à execução dos serviços. 
 
CPU N° 21 
LAVAGEM COM ÁGUA, ATRAVÉS DE HIDROJATEAMENTO, DETERGENTE NEUTRO E DE 
ESCOVA DE NYLON PARA REMOÇÃO DE SUJIDADE E MUSGO EM TODO CONJUNTO 
LITOMORFO E FITOMORFO, INCLUINDO BANCO E GUARDA-CORPO 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de limpeza efetivamente executada, levando-se em 
consideração a área de projeção da área escultórica do conjunto litomorfo, das sobrelevações posteriores 
com suas jardineiras aqui denominadas de secundárias e da jardineira junta à descida ao passeio de 
acesso ao corredor do Aquário, do elemento litomorfo isolado, do paredão da parte posterior com suas 
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duas entradas para o corredor do Aquário, da escultura de Diana, do guarda-corpo fitomorfo e do banco 
fitomorfo. 
O preço unitário remunera os serviços de limpeza para remoção das sujidades e musgos, com lavagem 
com água e detergente neutro, com o auxílio de escovas de nylon e hidrojatemanto com pressão 
controlada. Após a limpeza da superfície deverá ser aplicada uma solução de algicida, na concentração 
indicada pelo fabricante. Deverá estar incluso no preço toda a mão-de-obra necessária, bem como todos 
os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 22 
LAVAGEM DOS PASSEIOS ATRAVÉS DE HIDROJATEAMENTO COM ÁGUA, DETERGENTE 
NEUTRO E VASSOURA DE PIAÇAVA 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de passeios efetivamente limpos, levando-se em 
consideração a área de projeção dos passeios limpos. 
O preço unitário remunera os serviços de limpeza dos passeios com água e detergente neutro, com o 
auxílio de vassoura de piaçava e hidrojateamento com pressão controlada. O serviço deverá se repetir 
tantas vezes for necessário para a sua total limpeza. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-
de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução 
dos serviços. 
 
CPU N° 23 
ESCAVAÇÃO MANUAL – PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 

O serviço será medido por metro cúbico (m3) de escavação executada, considerando-se as dimensões 
efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos. A largura das valas, assim 
como a profundidade, deverá ser apropriada de modo a exprimir a dimensão média efetivamente 
escavada em cada trecho. Nos casos em que não houver necessidade de escoramento lateral, a largura 
média adotada não poderá ser superior à largura da projeção horizontal da peça contida em cada trecho, 
acrescida de 40,00cm. Para efeito de orçamento, o volume de escavação deverá ser calculado 
considerando-se, como profundidade média, a soma das alturas do lastro, da peça estrutural e da 
alvenaria de embasamento. 
O preço unitário remunera a escavação manual de qualquer tipo de solo, exclusive solo rochoso, bem 
como eventual esgotamento descontínuo que se faça necessário. Deverá estar incluso no preço unitário 
toda a mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 24 
LASTRO DE BRITA 

O serviço será medido por metro cúbico (m3) de lastro de brita executado, considerando-se a espessura 
média final da camada de brita lançada e largura igual à da projeção horizontal da peça de fundação a 
ser executada. Para efeito de orçamento, sempre que não houver especificação de projeto, deverá ser 
considerado o lastreamento com uma espessura média de 5,00cm. 
O preço unitário remunera o fornecimento, lançamento e espalhamento de pedra britada nº 2, para 
lastreamento de valas. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra, materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 25 
LASTRO DE CONCRETO – 150KG CIM/M3 

O serviço será medido por metro cúbico (m3) de lastro de concreto ou lastro de concreto com agregado 
executado, considerando-se a espessura média final da camada de concreto lançada e largura igual à da 
projeção horizontal da peça de fundação a ser executada. Para efeito de orçamento, sempre que não 
houver especificação de projeto, deverá ser considerado o lastreamento com uma espessura média de 
5,00cm. 
O preço unitário remunera o fornecimento e lançamento de concreto ou lastro de concreto com agregado 
150,00kg cim/m3, para lastreamento de valas. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra, 
materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 26 
NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO PISO DE TERRA 
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O serviço será medido por metro quadrado (m2) de piso efetivamente nivelado e compactado, levando-se 
em consideração a área da superfície dos pisos nivelados e compactados. 
O preço unitário remunera os serviços de nivelamento e compactação do piso de terra em cota adequada 
para o recebimento do piso de acabamento. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra 
necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços. 
 
CPU N° 27 
CHAPISCO COMUM – ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 
CPU N° 28 
EMBOÇO INTERNO – ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 
CPU N° 29 
REBOCO INTERNO – ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de chapisco, emboço ou reboco aplicado, com base na 
área de paramentos internos efetivamente recobertos pela argamassa em questão, desconsiderada a 
área correspondente ao desenvolvimento de espaletas, ressaltos ou molduras e descontados apenas os 
vãos e interferências que, isoladamente, apresentarem área igual ou superior a 2,00m2. 
O preço unitário remunera o fornecimento da argamassa de chapisco, emboço ou reboco especificada, 
bem como sua aplicação em superfícies de paramentos internos em geral. Deverá estar incluso no preço 
unitário toda a mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços. 
 
CPU N° 30 
RECOMPOSIÇÃO DAS PARTES SOLTAS OU FALTANTES, COM APLICAÇÃO DE NOVO 
REVESTIMENTO DE MESMA COMPOSIÇÃO, GRANULOMETRIA E COLORAÇÃO MIMÉTICA DA 
ARGAMASSA ORIGINAL 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de revestimento recomposto, levando-se em 
consideração a área de projeção dos elementos litomorfos e da face interna da alvenaria de constituição 
da jardineira junto à descida ao corredor do Aquário recomposta. 
O preço unitário remunera os serviços de recomposição das partes soltas ou faltantes, com aplicação de 
novo revestimento, de mesma composição, traço, granulometria e coloração do revestimento original. O 
traço será obtido através de investigação laboratorial prévia ao serviço. A aplicação do revestimento de 
recomposição só deverá ser aplicada após liberação da Fiscalização. Deverá estar incluso no preço 
unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas 
necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 31 
RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO COMPROMETIDO NO TETO E PAREDES DO AQUÁRIO 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de reboco recomposto, levando-se em consideração a 
área de projeção do teto e das paredes do Aquário recompostas. 
O preço unitário remunera os serviços de recomposição do reboco comprometido, devido a infiltrações no 
teto e paredes do Aquário, com revestimento convencional. Deverá estar incluso no preço unitário toda a 
mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à 
execução dos serviços. 
 
CPU N° 32 
APLICAÇÃO DE MASSA FINA COM ACABAMENTO ESPONJADO PARA REGULARIZAÇÃO DE 
TEXTURA 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de massa fina efetivamente aplicada, levando-se em 
consideração a área de projeção do teto e das paredes do Aquário. 
O preço unitário remunera o fornecimento e a aplicação da massa fina com acabamento esponjado de 
forma a se promover a regularização da textura, mantendo a presença do testemunho. Deverá estar 
incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 33 
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RECOMPOSIÇÃO DAS PARTES FALTANTES COM ARGAMASSA DE MODELAGEM E 
ACABAMENTO SEMELHANTE ÀS ORIGINAIS 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de argamassa recomposta nos elementos litomorfos, 
levando-se em consideração a área de projeção recomposta nos elementos litomorfos. 
O preço unitário remunera os serviços de recomposição das partes faltantes dos elementos litomorfos, 
com o fornecimento e aplicação de argamassa de modelagem e acabamento semelhante ao original. 
Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 34 
OBTURAÇÃO DAS TRINCAS COM ARGAMASSA A BASE DE EPOXI, COM COLORAÇÃO 
SEMELHANTE AO ACABAMENTO ORIGINAL 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de obturação efetivamente executada nos elementos 
litomorfos, levando-se em consideração a área de projeção obturada nos elementos litomorfos.  
O preço unitário remunera os serviços de obturações nos elementos litomorfos com o fornecimento e a 
aplicação de argamassa a base de epóxi, com coloração e acabamento semelhante à original. Deverá 
estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 35 
TRATAMENTO DAS TRINCAS EXISTENTES NA SUPERFÍCIE DO TANQUE COM MASTIQUE À 
BASE DE POLIURETANO 
O serviço será medido por metro (m) de trincas efetivamente executadas, levando-se me consideração o 
comprimento real das trincas reparadas na superfície do tanque. 
O preço unitário remunera os serviços de tratamento das trincas na superfície do tanque, com o 
fornecimento e aplicação do mastique à base de poliuretano. As trincas existentes deverão ser abertas 
em forma de sulco e o vão decorrente preenchido com o mastique especificado. Deverá estar incluso no 
preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 36 
TRATAMENTO DAS JUNTAS DE ENCONTRO DOS QUADROS DAS VITRINES COM VAZAMENTO, 
COM A APLICAÇÃO DE MASTIQUE À BASE DE POLIURETANO 

O serviço será medido por metro (m) de juntas de encontro efetivamente tratadas e reparadas, levando-
se em consideração o comprimento real das juntas de encontro dos quadros das vitrines reparadas. 
O preço unitário remunera os serviços de tratamento das juntas de encontro dos quadros das vitrines 
internos, que possuem vazamento e remendos, com o fornecimento e aplicação de mastique à base de 
poliuretano. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os 
materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 37 
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE VEDAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MASTIQUE À BASE DE 
POLIURETANO NA ENTRADA DA TUBULAÇÃO PARA O TANQUE, NAS JUNÇÕES DE SAÍDA DA 
TUBULAÇÃO E NAS SAÍDAS DOS RALOS DE ESGOTAMENTO 
O serviço será medido por unidade (un) de sistema de vedação efetivamente executada, na entrada da 
tubulação para o tanque, nas junções de saída da tubulação e nas saídas dos ralos de esgotamento. 
O preço unitário remunera os serviços de execução de sistema de vedação com o fornecimento e 
aplicação de mastique à base de poliuretano, nas entradas e saídas de tubulação e nas saídas dos ralos 
de esgotamento. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos 
os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 38 
SUBSTITUIÇÃO DE TIJOLOS APÓS AVALIAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE, ATRAVÉS DE 
RASPAGEM OU ESCAREAMENTO MANUAL SUPERFICIAL E ASSENTADOS COM ARGAMASSA 
DE IGUAL COMPORTAMENTO, GRANULOMETRIA E COLORAÇÃO MIMÉTICA À ORIGINAL 
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O serviço será medido por metro quadrado (m2) de piso efetivamente substituído, levando-se em 
consideração a área dos pisos em tijolos substituídos e descontados todas as interferências. 
O preço unitário remunera os serviços de substituição e assentamento de pisos em tijolos, que após 
serem avaliados em sua integridade através de raspagem ou escareamento manual, forem comprovados 
seu comprometimento. O preço remunera também o fornecimento e a colocação dos novos tijolos a 
serem colocados em substituição aos tijolos comprometidos, como também o fornecimento e a aplicação 
da argamassa de assentamento do piso, que deverá ser de igual comportamento, granulometria e 
coloração mimética à original. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, 
bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 39 
CONSOLIDAÇÃO DA ARGAMASSA AO SUBSTRATO DE TIJOLOS, NA OCORRÊNCIA DE 
DESPLACAMENTO EM GRANDES ÁREAS 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de argamassa efetivamente consolidada, levando-se em 
consideração á área de projeção do substrato de tijolo consolidado. 
O preço unitário remunera os serviços de consolidação da argamassa quando da ocorrência de grandes 
áreas de desplacamento, sem perda da argamassa, procedendo à sua consolidação junto ao substrato 
de tijolos. No caso de impossibilidade da sua consolidação, e após sua remoção em peças graúdas, 
deverão ser mantidas estas peças como modelo até a reconstituição total da parte perdida.  Deverá estar 
incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 40 
TRATAMENTO DAS TRINCAS EXISTENTES NA SUPERFÍCIE DO CANTEIRO E DAS CANALETAS, 
COM A APLICAÇÃO DE MASTIQUE À BASE DE POLIURETANO 

O serviço será medido por metro (m) de trincas efetivamente executadas, levando-se me consideração o 
comprimento real das trincas reparadas na superfície do canteiro e das canaletas de escoamento de 
água. 
O preço unitário remunera os serviços de tratamento das trincas na superfície do tanque e das canaletas, 
com o fornecimento e aplicação de mastique à base de poliuretano. As trincas existentes deverão ser 
abertas em forma de sulco e o vão decorrente preenchido com o mastique especificado. Deverá estar 
incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 41 
VEDAÇÃO DA SAÍDA DE ÁGUA EXISTENTE NO CANTEIRO JUNTO À CANALETA FRONTAL DO 
CONJUNTO, COM A APLICAÇÃO DE MASTIQUE À BASE DE POLIURETANO 

O serviço será medido por unidade (un) de sistema de vedação efetivamente executada, na saída de 
água existente no canteiro junto à canaleta frontal do conjunto. 
O preço unitário remunera os serviços de execução de sistema de vedação com o fornecimento e 
aplicação de mastique à base de poliuretano, na saída de água existente no canteiro. Deverá estar 
incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 42 
VEDAÇÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE COM A APLICAÇÃO DE MASTIQUE À BASE DE 
POLIURETANO 

O serviço será medido por unidade (un) de sistema de vedação efetivamente executada, nas tubulações 
existentes nas canaletas de escoamento de água. 
O preço unitário remunera os serviços de execução de sistema de vedação com o fornecimento e 
aplicação de mastique à base de poliuretano, nas tubulações existentes nas canaletas de escoamento. 
Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 43 
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REFAZIMENTO DAS BARREIRAS EM ELEMENTOS VAZADOS DE CIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO 
AOS ELEMENTOS VAZADOS DE CERÂMICA 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de barreira de elemento vazado efetivamente refeita, 
levando-se em consideração a área de projeção da barreira dos elementos vazados de cimento refeito. 
O preço unitário remunera os serviços de refazimento das barreiras em elementos vazados de cimento, 
em substituição aos elementos vazados de cerâmica, inclusive o fornecimento dos materiais para a 
execução da barreira em elementos vazados de cimento. Deverá estar incluso no preço unitário toda a 
mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à 
execução dos serviços. 
 
CPU N° 44 
TINTA PVA (LÁTEX) – REBOCO COM MASSA CORRIDA 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de pintura executada, considerando-se a área das 
superfícies efetivamente pintadas, desenvolvidas todas as espaletas, ressaltos ou molduras e des-
contados todos os vãos e interferências, quaisquer que sejam suas dimensões. 
O preço unitário remunera o fornecimento e aplicação de massa corrida e tinta à base de PVA (látex), 
sobre superfície rebocada em alvenaria ou concreto, inclusive o preparo das superfícies e a aplicação de 
líquido selador. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra, materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 45 
APLICAÇÃO DE FUNDO FIXADOR TIPO “GRANDECOR FIX” E PINTURA DE ACABAMENTO COM 
TINTA A BASE DE SILICATO DE POTÁSSIO TIPO “GRANDECOR REST” DA GRANILITA OU 
SIMILAR 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de aplicação de fundo fixador e pintura de acabamento, 
com o material especificado, considerando a área de projeção ortogonal das superfícies das paredes e 
tetos do Aquário, desconsiderada a área correspondente ao desenvolvimento de filetes, espaletas, 
ressaltos ou molduras e vãos. 
O preço unitário remunera o fornecimento e a aplicação do fundo fixador e da pintura de acabamento 
especificada, prevendo a execução de demãos necessárias da tinta de acabamento, após a demão do 
selador compatível. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como 
todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 46 
LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM DUAS 
DEMÃOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE NOS PORTÕES DO AQUÁRIO 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de superfície metálica efetivamente lixada e pintada, 
levando-se em consideração a área de projeção das estruturas metálicas. 
O preço unitário remunera os serviços de lixamento, o fornecimento e aplicação de pintura de fundo 
anticorrosivo e de acabamento conforme especificado, nos portões do Aquário. Deverá estar incluso no 
preço toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas 
necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 47 
APLICAÇÃO DE PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS DE 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE EM PERFIS METÁLICOS E MOLDURAS METÁLICAS 
O serviço será medido por metro (m) de pintura efetivamente executada em perfis e molduras metálicas, 
levando-se em consideração o comprimento real dos perfis e molduras metálicas pintadas. 
O preço unitário remunera o fornecimento e a aplicação da pintura de fundo anticorrosivo e de 
acabamento conforme especificado nos perfis e molduras metálicas. Deverá estar incluso no preço toda 
a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à 
execução dos serviços. 
 
CPU N° 48 
APLICAÇÃO DE PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS 
COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE EM GRELHA DE ESCOAMENTO E TAMPA DE CAIXA 
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O serviço será medido por metro quadrado (m2) de superfície metálica efetivamente pintada, levando-se 
em consideração a área de projeção das grelhas e tampas metálicas pintadas. 
O preço unitário remunera o fornecimento e a aplicação da pintura de fundo anticorrosivo e de 
acabamento conforme especificado nas grelhas e tampas metálicas. Deverá estar incluso no preço toda 
a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à 
execução dos serviços. 
 
CPU N° 49 
TRATAMENTO DA FERRAGEM DE ARMAÇÃO EXPOSTA ATRAVÉS DE ESCOVAMENTO E 
LIXAMENTO E POSTERIOR APLICAÇÃO DE NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de superfície de ferragem efetivamente tratada, levando-
se em consideração a área de projeção da armação exposta tratada. 
O preço unitário remunera os serviços de escovamento e lixamento, com o uso de escovas de aço e lixas 
para ferro e o fornecimento e aplicação do neutralizador de ferrugem para a execução do tratamento das 
ferragens de armação exposta. Deverá estar incluso no preço toda a mão-de-obra necessária, bem como 
todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 50 
APLICAÇÃO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE COLORAÇÃO CINZA EM DEMÃOS 
CRUZADAS NO TANQUE, JARDINEIRA FRONTAL, CANALETAS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA, 
VERSO DA JARDINEIRA DE DESCIDA AO AQUÁRIO E JARDINEIRAS SECUNDÁRIAS 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de pintura impermeabilizante efetivamente executada, 
levando-se em consideração a área de projeção impermeabilizada do tanque, das jardineiras, do canteiro 
e da canaleta de escoamento de água, descontadas todas as interferências. 
O preço unitário remunera o fornecimento e a aplicação de pintura impermeabilizante de coloração cinza 
em demãos cruzadas, em quantidades e no tempo dos intervalos determinados pelo fabricante. Deverá 
estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 51 
IMPERMEABILIZAÇÃO DA ESCULTURA DE DIANA COM A APLICAÇÃO DE SUBSTÂNCIA 
HIDROFUGANTE INCOLOR 
O serviço será medido por unidade (un) de escultura impermeabilizada.  
O preço unitário remunera o fornecimento e a aplicação da impermeabilização da Escultura de Diana 
com substância hidrofugante incolor. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra 
necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços. 
 
CPU N° 52 
INSTALAÇÃO DE GUIA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, EM TRECHO DE INTERRUPÇÃO E 
QUEBRA DO PASSEIO (FINAL DO PASSEIO DA ILHA DOS AMORES) 

O serviço será medido por metro cúbico (m3) de guia de concreto moldada efetivamente instalada, e 
medido no local, de acordo com o projeto. 
O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação da guia de concreto moldada no local, nos 
trechos em que há interrupção com quebra do passeio. Deverá estar incluso no preço unitário toda a 
mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à 
execução dos serviços. 
 
CPU N° 53 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM MOSAICO PORTUGUÊS MONOCROMÁTICO DE AMARRAÇÃO LIVRE 
EM PEDRA BEGE SOBRE COLCHÃO DE AREIA E CIMENTO 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de piso efetivamente executado, levando-se em 
consideração a área da superfície do corredor do Aquário pavimentado, e descontado as interferências. 
O preço unitário remunera o fornecimento e a execução do passeio especificado, sobre colchão de areia 
e cimento. Deverá estar incluso no preço toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
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CPU N° 54 
RECOMPOSIÇÃO OU OBTURAÇÃO DOS TRECHOS COM SEIXOS ROLADOS (SILICATO) 
REMOVIDOS, ASSENTADOS SOBRE BERÇO DE TIJOLOS 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de piso efetivamente recomposto ou obturado, levando-
se em consideração a área da superfície do passeio recomposto ou obturado, e descontadas as 
interferências. 
O preço unitário remunera os serviços de recomposição ou obturação dos trechos dos passeios com 
seixos rolados removidos, com fornecimento dos seixos rolados a serem recompostos e da argamassa 
cimentícia para assentamento dos mesmos. Deverá estar incluso no preço toda a mão-de-obra 
necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços. 
 
CPU N° 55 
EXECUÇÃO DE PASSEIO COM SEIXOS ROLADOS (SILICATO) ASSENTADOS COM ARGAMASSA 
CIMENTÍCIA SOBRE O BERÇO DE TERRA COMPACTADO 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de piso efetivamente executado, levando-se em 
consideração a área da superfície dos passeios pavimentados, e descontadas as interferências. 
O preço unitário remunera o fornecimento e a execução do passeio especificado e o seu assentamento 
com argamassa cimentícia, sobre o berço de terra compactado. Deverá estar incluso no preço toda a 
mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à 
execução dos serviços. 
 
CPU N° 56 
EXECUÇÃO DE JUNTA SECA NO ENCONTRO COM AS PAREDES LITOMORFAS COM AS BORDAS 
DE ACABAMENTO CIMENTADO 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de junta seca efetivamente executada, levando-se em 
consideração a área de projeção dos encontros das paredes litomorfas com as bordas de acabamento 
cimentado. 
O preço unitário remunera os serviços de execução de junta seca no encontro das paredes litomorfas 
com as bordas de acabamento cimentado. Deverá estar incluso no preço toda a mão-de-obra necessária, 
bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 57 
TIJOLOS MACIÇOS COMUNS – 1 ½ TIJOLO 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de alvenaria de elevação erguida, considerando-se a 
área efetivamente executada, descontados todos os vãos e intercessões. Para efeito de orçamento, 
deverão ser descontadas apenas as áreas correspondentes à abertura de portas, esquadrias e vãos 
equivalentes. 
O preço unitário remunera o fornecimento de material e a execução da alvenaria de elevação 
especificada, inclusive eventuais ferros de amarração que se façam necessários e exclusive a armadura 
e o grouteamento utilizados na execução de alvenarias estruturais. Deverá estar incluso no preço toda a 
mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à 
execução dos serviços. 
 
CPU N° 58 
REFAZIMENTO DOS BERÇOS E DAS BORDAS DAS CANALETAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, 
COM ARMAÇÃO DE TIJOLOS E SEIXOS ROLADOS (SILICATO) ASSENTADOS COM ARGAMASSA 
CIMENTÍCIA 

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de berços e bordas das canaletas de escoamento de 
água efetivamente refeitas, levando-se em consideração a área de projeção dos berços e das bordas 
refeitas. 
O preço unitário remunera os serviços de refazimento dos berços e das bordas das canaletas, com 
armação de tijolos postos em espelhos, com seixos rolados de dimensão semelhante aos ali presentes, 
assentados com argamassa cimentícia. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra 
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necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços. 
 
CPU N° 59 
RECOMPOSIÇÃO DOS DEGRAUS EM CONCRETO 

O serviço será medido por metro cúbico (m3) de degraus em concreto recomposto, levando-se em 
consideração o volume efetivo de concreto recomposto. 
O preço unitário remunera os serviços de recomposição dos degraus em concreto, guarnecidos de 
pingadeira. Deverão ser mantidas rigorosamente em sua integridade e forma, as canaletas de 
acabamento do piso superior. No refazimento do degrau rompido por enraizamento, não deverão ser 
danificadas as raízes existentes, devendo para tanto, proceder ao seu isolamento com uma malha de 
ferros finos. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os 
materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 60 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA BAIXA DE FERRO, VERGALHÃO DOBRADO, 
INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS COM 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE 
O serviço será medido por metro (m) de cerca baixa efetivamente fornecida e instalada, levando-se em 
consideração o comprimento real da cerca baixa de ferro instalada ao longo de todo o canteiro de borda 
do tanque. 
O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação da cerca baixa de ferro, em vergalhão dobrado, 
conforme projeto, inclusive fornecimento e aplicação de pintura de fundo anticorrosivo e de acabamento 
em duas demãos com tinta esmalte sintético grafite. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-
de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução 
dos serviços. 
 
CPU N° 61 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DE APOIO EM FERRO GALVANIZADO, 
INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS COM 
TINTA ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE 

O serviço será medido por metro (m) de corrimão em ferro galvanizado efetivamente fornecido e 
instalado, levando-se em consideração o comprimento real de corrimão em ferro galvanizado instalado 
ao longo do passeio em declive do acesso ao corredor do Aquário. 
O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação do corrimão de apoio em ferro galvanizado, 
conforme projeto, inclusive fornecimento e aplicação de pintura de fundo anticorrosivo e de acabamento 
em duas demãos com tinta esmalte sintético grafite. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-
de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução 
dos serviços. 
 
CPU N° 62 
RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de vidro retirado, considerando-se sua área efetiva. 
O preço unitário remunera os serviços de retirada de vidros planos encaixilhados, independentemente do 
tipo (comum, orgânico ou de segurança), da espessura ou do processo de fixação, inclusive a limpeza do 
respectivo requadro. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como 
todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 63 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS E LAMINADOS COM ESPESSURA DE 
10MM, NAS VITRINES PARA VISUALIZAÇÃO DO AQUÁRIO – 75 X 50CM 

O serviço será medido por unidade (un) de vidro temperado e laminado devidamente fornecido e 
instalado nas vitrines do Aquário. 
O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação de vidros conforme especificados, nas vitrines 
para visualização do Aquário, inclusive o material para sua fixação. Deverá estar incluso no preço unitário 
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toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias 
à execução dos serviços. 
 
CPU N° 64 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS E LAMINADOS COM ESPESSURA DE 
6MM PARA PROTEÇÃO DOS VIDROS ORIGINAIS DAS VITRINES DO AQUÁRIO – 75 X 50CM 
O serviço será medido por unidade (un) de vidro temperado e laminado devidamente fornecido e 
instalado nas vitrines do Aquário. 
O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação de vidros conforme especificados, nas vitrines 
para proteção dos vidros originais do Aquário, inclusive o material para sua fixação. Deverá estar incluso 
no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 65 
PREENCHIMENTO COM TERRA PARA POSTERIOR PLANTIO 

O serviço será medido por metro cúbico (m3) de terra efetivamente fornecida, para preenchimento das 
jardineiras e do canteiro, para posterior plantio, levando-se em consideração o volume efetivo de terra 
utilizado no seu preenchimento. 
O preço unitário remunera o fornecimento e o preenchimento das jardineiras e do canteiro com terra, 
para posterior plantio. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como 
todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 66 
AFASTAMENTO DA TERRA DA FACE INTERNA DA ALVENARIA DE CONSTITUIÇÃO DA 
JARDINEIRA JUNTO À DESCIDA DO CORREDOR DO AQUÁRIO 

O serviço será medido por metro cúbico (m3) de terra efetivamente afastada da face interna da alvenaria 
de constituição, levando-se em consideração o volume efetivo de terra afastado na jardineira junto à 
descida do corredor do Aquário. 
O preço unitário remunera o serviço de afastamento da terra da face interna da alvenaria de constituição 
da jardineira junto à descida do corredor do Aquário. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-
de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução 
dos serviços. 
 
CPU N° 67 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE UMA CAMADA DE BRITA DE 10CM E MANTA GEOTÊXTIL 
PARA COBRIR O FUNDO DO CANTEIRO 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de superfície recoberta com brita e manta geotêxtil, 
levando-se em consideração a área da superfície do fundo do canteiro. 
O preço unitário remunera o fornecimento e a colocação de uma camada de brita de 10cm e de uma 
camada de manta geotêxtil para cobrimento do fundo do canteiro. Deverá estar incluso no preço unitário 
toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias 
à execução dos serviços. 
 
CPU N° 68 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO HEMISFÉRICO 

O serviço será medido por unidade (un) de ralo hemisférico devidamente fornecido e instalado. 
O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação de ralo hemisférico. Deverá estar incluso no 
preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 69 
REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES – ATÉ 2” 
O serviço será medido por metro (m) de tubulação ou perfilado removido, considerando-se o 
comprimento efetivo do caminho por eles percorrido. 
O preço unitário remunera a remoção de tubulação elétrica ou perfilado de qualquer tipo, com instalação 
e bitola conforme especificado, inclusive os respectivos condutores e eventuais conduletes ou caixas de 
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ferro estampado a ela agregadas, quando inaproveitáveis e concomitantemente removíveis. Deverá estar 
incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 70 
REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO – ATÉ 16 MM2 
O serviço será medido por metro (m) de enfiação elétrica removida, considerando-se o comprimento 
efetivo dos respectivos fios e cabos. 
O preço unitário remunera a remoção de enfiação elétrica com instalação e bitola conforme especificado, 
sem a concomitante remoção da respectiva tubulação, inclusive eventuais suportes, terminais ou 
conectores de pressão a ela agregados, quando inaproveitáveis e concomitantemente removíveis. 
Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 71 
REMOÇÃO DE SOQUETE 
CPU N° 72 
REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE 
CPU N° 82 
REMOÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
O serviço será medido por unidade (un) de soquete, lâmpada, caixa de toma, placa difusora ou reator 
removido. 
O preço unitário remunera a remoção do componente elétrico especificado, sem a concomitante remoção 
do respectivo aparelho de iluminação. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra 
necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços. 
 
CPU N° 73 
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) – 75MM (2 ½”) 

O serviço será medido por metro linear (m) de tubulação executada, considerando-se o comprimento 
efetivo do caminho por ela percorrido, nos trechos correspondentes à rede de distribuição de água fria. 
O preço unitário remunera o fornecimento e instalação da tubulação de água especificada, inclusive 
eventuais perdas de corte, o material de vedação ou colagem necessário e as respectivas conexões, 
bem como a abertura e fechamento de rasgos em paredes, nos trechos em que for embutida, ou a 
escavação e reaterro de valas com profundidade média de até 0,60m, nos trechos em que for enterrada, 
ou ainda sua fixação por meio de grampos e/ou presilhas, quando se tratar de tubulação aparente. 
Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 74 
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO – 2 ½” 

O serviço será medido por unidade (un) de registro de gaveta instalado. 
O preço unitário remunera o fornecimento e instalação do registro de gaveta especificado, inclusive o 
material de vedação necessário. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, 
bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 75 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS ULTRAVIOLETA DE 60W 
O serviço será medido por unidade (un) de filtros ultravioletas devidamente fornecidos e instalados. 
O preço unitário remunera o fornecimento e instalação de filtros ultravioleta de 60w. Deverá estar incluso 
no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 76 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO MECÂNICO DE LÂ, TIPO PERLON OU SIMILAR 
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O serviço será medido por metro (m) de filtro mecânico de lâ devidamente fornecido e instalado, levando-
se em consideração o comprimento efetivo do filtro. 
O preço unitário remunera o fornecimento e instalação de filtro mecânico de lã especificado. Deverá estar 
incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 77 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO BIOLÓGICO TIPO BIO-BALL OU SIMILAR 
O serviço será medido por unidade (un) de filtro biológico devidamente fornecido e instalado. 
O preço unitário remunera o fornecimento e instalação do filtro biológico especificado. Deverá estar 
incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 78 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE SUCÇÃO DE 1,5HP – VAZÃO DE 13 M3/H – COM 
ENTRADA E SAÍDA DE 75MM MAIS UNIÃO (CABLE) TAMBÉM DE 75MM, MARCA DANCOR OU 
SIMILAR 

O serviço será medido por unidade (un) de bomba de sucção devidamente fornecida e instalada. 
O preço unitário remunera o fornecimento e a instalação de bomba de sucção especificada. Deverá estar 
incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços. 
 
CPU N° 79 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA METÁLICA DE CONTENÇÃO SUBMERSA DE 30 X 30 X 
30CM COM PERFIS METÁLICOS E TELA 

O serviço será medido por unidade (un) de caixa metálica de contenção devidamente confeccionada e 
instalada na ponta do duto de sucção do tanque. 
O preço unitário remunera a confecção e instalação de caixa metálica de contenção submersa nas 
dimensões de 30 x 30 x 30cm, inclusive todo o material necessário à sua confecção e sua fixação na 
ponta do duto de sucção do tanque. Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra 
necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços. 

 

CPU N° 80 
PROTEÇÃO PROVISÓRIA (FACE INTERNA E EXTERNA) DOS VIDROS DO AQUÁRIO COM 
CHAPEAMENTO DE ISOPOR DE 2,50CM DE ESPESSURA E CHAPEAMENTO EM MADEIRA 
COMPENSADA DE 10MM 
O serviço será medido por metro quadrado (m2) de proteção dos vidros do aquário efetivamente 
executado, levando-se em consideração a área dos vidros protegidos. 
O preço unitário remunera os serviços de proteção provisória, nas faces internas e externas, dos vidros 
do aquário, devendo estar incluso no preço o fornecimento das placas de isopor e da madeira 
compensada de 10mm, inclusive os materiais para fixação. Deverá estar incluso no preço toda a mão-de-
obra necessária, bem como todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessárias a execução dos 
serviços. 
 
CPU N° 81 
ANDAIME METÁLICO 
O serviço será medido por metro cúbico x mês (m3 x mês), considerando-se como fração mínima o dia, 
de andaime montado, medido no projeto, considerando a projeção vertical do andaime na parede. O 
tempo será contado durante o período de utilização do andaime, sem contar o tempo de montagem e 
desmontagem, a critério da Fiscalização. 
O preço unitário remunera o fornecimento de todas as peças e acessórios, tirantes, encunhamentos, 
contraventamentos, ancoragens, estaiamentos e bases necessárias; e a elaboração do projeto executivo. 
Deverá estar incluso no preço unitário toda a mão-de-obra necessária, bem como todos os materiais, 
equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. 


