
 
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 
 
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Registro/SP 

OBJETO: Sinalização Turística 

ENDEREÇO: Av. Marginal Castelo Branco, s/n – Centro - Registro/SP 

 
 
“A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 
Concessionárias locais”. 
 
 
Os itens CDHU utilizarão o Critério de Medição conforme Boletim CDHU-185. 
 
02.08.020 Placa de identificação para obra 

1) Será medido por área de placa executada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 
necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes 
às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da 
obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo 
resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e 
estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações 
do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa 
Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou 
Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores. 

 
03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento 

1) Será medido por área (m²): 
a) Em superfícies de madeira: 
- Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não 
havendo batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois); 
 Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela 
área da peça multiplicada por 5 (cinco); 
- Em cercas e gradis pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas 
uma vez. 
b) Em superfícies metálicas: 
- Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no 
plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas 
de vedação superiores a 15% da área inicial; 
- Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e 
meio); 
- Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela 
área da peça multiplicada por 5 (cinco); 



- Em tubulações, considerando-se os coeficientes abaixo, multiplicados pela área da face 
externa da tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 
até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 
de 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 
de 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 
de 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 
de 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 
de 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 
de 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 
- Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da 
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
- Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear 
de tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente. 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a remoção da 
tinta ou verniz em superfícies de madeira ou metálicas com lixamento. 

 
04.21.140 Remoção de poste metálico 

1) Será medido por unidade retirada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de poste 
metálico, inclusive sistema de fixação; remunera também a seleção e a guarda das peças 
reaproveitáveis.  

 
33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 
a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, 
no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as 
áreas de vedação superiores a 15% da área inicial; 
b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades 
articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 (dois e 
meio); c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, 
pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); 
d) Em tubulações, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela área da face 
externa da tubulação: 
DIÂMETRO COEFICIENTE DIÂMETRO COEFICIENTE 
Até 2 2,54 de 8 a 9 1,69 
De 2a 3 2,42 de 9a 10 1,57 
De 3a 4 2,29 de 10a 11 1,45 
De 4a 5 2,17 de 11a 12 1,33 
De 5a 6 2,05 de 12a 13 1,21 
De 6a 7 1,93 de 13a 14 1,10 
De 7a 8 1,81 acima de 14 1,00 
e) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da 
tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente; 
f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear 
de tubulação correspondente, acrescida. 
2) O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou semi-
brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial Sherwin Williams, 
Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para 
a execução dos serviços: de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; 
aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou 3 demãos), fundo para metais e madeira à base 



de água; sobre superfícies de metais, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme 
especificações do fabricante. 

 
COMPOSIÇÃO ITEM 70.04.404 Recolocação de coluna (P-57) para fixação de placa de 
orientação, com braço projetado 

1) Será medido por unidade de coluna instalada (un). 
2) O item remunera o a recolocação de coluna (P-57), com diâmetro de 4, comprimento de 5,25 
m e espessura de 3,75 mm, braço projetado com diâmetro de 3, comprimento de 3,15 m, e 
respectiva placa de orientação com área até 2 m². Remunera também 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.  

 
70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m 

1) Será medido por unidade de coluna instalada (un). 
2) O item remunera o 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. Remunera também 
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. 

 
70.04.002 Coluna simples (P-51), para fixação de placa de orientação 

1) Será medido por unidade de coluna instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de coluna simples (P-51) para fixação de placa de orientação 
com área até 2 m², diâmetro de 4, comprimento de 5 m e espessura de 3,75 mm, 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. Remunera também 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. 

 
70.04.004 Coluna (P-57) para fixação de placa de orientação, com braço projetado 

1) Será medido por unidade de coluna instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de coluna (P-57), com diâmetro de 4, comprimento de 5,25 m 
e espessura de 3,75 mm e braço projetado com diâmetro de 3, comprimento de 3,15 m, para 
fixação de placa de orientação com área até 2 m², 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. Remunera 
também 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.  

 
11.04.020 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ 

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a 
mão-de-obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 150 kg 
de cimento por m³ de concreto. 

 
11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento 

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera 
também o apiloamento do terreno, quando necessário. 

 
04.41.001 Retirada de placa de solo 

1) Será medido por metro quadrado de placa de solo retirada (m²) 
2) O item remunera a retirada de placa de solo em suporte de madeira ou metálico. 

 
70.03.008 Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com 
película III/III - área até 2,0 m² 

1) Será medido pela área da placa instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa de regulamentação, advertência, 
educativa, de orientação turística e de serviços, em chapa de alumínio liga 5052, tempera H-34, 
espessura 2,0 mm, área até 2,0 m², totalmente refletiva com película III/III - ABNT NBR 14644, 
com abraçadeira, parafusos e porcas para fixação da placa. Não incluso poste para fixação da 
placa. 

 
 
 

Registro, 09 de junho de 2022. 
 

 

 

Arq. Marcos Roberto Barduco Koyama 
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