
 

Critério de Medição e Pagamento 

Para efeito de medição, os serviços serão considerados concluídos, depois de 

executados todos os serviços e recolhido todo o entulho ou sobra de materiais resultantes 

da execução dos mesmos, da forma que segue: 

CPOS/SP 04.17.040 REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO 

EM POSTE OU BRAÇO  

1) Será medido por unidade retirada (un).  

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a remoção 

completa de aparelho de iluminação ou projetor, fixo em poste ou braço; 

remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

CPOS/SP 41.11.700 LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.800 ATÉ 

13.530 Im, EFICIÊNCIA MÍNIMA 90 Im/W 

1) Será medido por unidade de luminária fornecida e instalada (un).  

2) O item remunera o fornecimento  de  luminária  LED  retangular  em  poste  

fixo,  composta  por módulos  LED  IRC>=70,  temperatura  de  cor  entre  

5.000  e  6.000 K ,  fluxo  luminoso  de  10.800  até 13.530  lm,  facho  

luminoso  aberto  de  120°-140°  tipo  batwing,  vida  útil  >=50.000  h,  

potência  de 100 até  123  W,  driver  multitensão  compatível com limites  

mínimo e máximo entre, 90  a 305  V, eficiência  mínima  90  lm/W,  corpo  em  

alumínio  com  pintura,  em  várias  cores ,  IP>=67.  Não remunera o poste.  

Referência Comercial Luminária FLED  120  SS05  fabricação  Fort light,  ou 

VSP-5027  fabricação  Vichenza,  ou  LEX01-S  fabricação  Lumicenter  ou  

equivalente;  remunera  também  equipamentos,  materiais,  acessórios  e  a  

mão de obra  para  a  instalação  completa  da luminária. 

 

TPU-DER/SP 21.05.06 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM MADEIRA.  

1) Os serviços devem ser medidos por m2 de área demolida e atestados pela 

fiscalização.  

2) Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os 

respectivos preços unitários contratuais, nos quais estão inclusos: 



 

fornecimento de materiais, perdas, transporte, mão de obra com encargos 

sociais, BDI, equipamentos necessários aos serviços e outros recursos 

utilizados pela executante. 

CPOS/SP 05.07.050 REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA – 

MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, 

PLÁSTICO E METAL  

1) Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³). 

2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de 

terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico e metal até a 

caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final 

indicada pelo Município onde ocorre a geração e retirada do entulho, ou área 

licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, 

abrangendo: 

a)  A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, 

resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 

307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;  

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, 

remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba 

vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, 

independente da distância do local de despejo; 

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários 

para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de 

entulho, até o local onde está situada a caçamba; 

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação 

dos materiais na caçamba; 

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos 

necessários ao carregamento, transporte e descarga deverão ser 

condizentes com a natureza dos serviços prestados; 

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e 

transporte deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" 



 

(CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o 

gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, 

unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a 

sua correta destinação; 

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto 

aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas 

técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da 

NBR 10004/2004. 

CPOS/SP 04.02.140 RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA  

1) Será medido por peso, de aço, da estrutura retirada (kg). 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários 

para a retirada completa de estrutura metálica; remunera também a seleção e 

a guarda das peças reaproveitáveis. 

CPOS/SP 12.01.040 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - 

COMPLETA  

1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo 

inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). 

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a 

perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de 

brocas com diâmetro de 25 cm. 

CPOS/SP 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA   

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de 

armadura (kg).  

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 

MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e 

qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais 

secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de 

desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.  

 

 



 

CPOS/SP 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA 

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o 

volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado 

uma só vez (m³).  

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência 

mínima à compressão de 25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, 

preparado com britas 1 e 2. 

CPOS/SP 11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

FUNDAÇÃO 

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o 

volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado 

uma só vez (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 fundação.  

 

CPOS/SP 13.03.160 LAJE EM PAINEL PRÉ-FABRICADO PROTENDIDO ALVEOLAR, 

ESPESSURA 25 CM  

1) Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas, em 

porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (m²).  

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, da laje pré-fabricada em painéis 

alveolares de concreto protendido (PACP), produzidos industrialmente, sob 

rigorosas condições de controle de qualidade, conforme NBR 9062, 

caracterizados por armadura longitudinal ativa, englobando totalmente a 

armadura inferior de tração necessária e seção alveolar definindo almas de 

concreto, com 25 cm de espessura; cimento, areia e pedrisco, concreto 

usinado Fck= 25 MPa; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para 

a execução dos serviços: a estocagem dos painéis conforme exigências e 

recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento dos 

painéis; a montagem completa dos mesmos, incluindo a equalização com o 



 

perfeito nivelamento; o rejuntamento em concreto com cimento, areia e 

pedrisco no traço 1:2:3 e o acabamento das juntas, na superfície inferior das 

lajes, com frisamento aparente. Não remunera o fornecimento de materiais e 

a mão-de-obra para a execução de capeamento, armadura de distribuição, no 

capeamento e armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando 

necessárias. 

3) Tabela de pagamento:  

a. 10% da área na aprovação de projeto de fabricação;  

b. 90% da área na conclusão dos serviços. 

 

CPOS/SP 24.03.040 GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, 

DIÂMETRO DE 1 1/2"  

1) Será medido pelo comprimento de guarda-corpo instalado (m).  

2) O item remunera o fornecimento de guarda-corpo, constituído por montantes 

verticais, com espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com 

diâmetro de 1 1/2"; fechamento com tela artística ondulada galvanizada, 

malha de 1 1/2", fio nº 12 (2,769 mm); base em chapa de aço galvanizado, 

com espessura de 1/8", soldada a base do tubo, para fixação no piso, por 

meio de engastamento e a mão-de-obra para instalação do guarda-corpo, 

conforme determina a NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718. O item remunera 

também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: 

aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou 

corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante, 

referência Glaco Zink da Glasurit, ou C.R.Z. da Quimatic, ou equivalente. 

 

CPOS/SP 10.02.020 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO 

1) Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura 

(kg).  

2) O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60, ou CA-50, 

transporte e colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os 



 

serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, emendas e 

perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.  

 

CPOS/SP 30.04.030 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 25 

X 25 X 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA  

1) Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e 

qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por 

espaletas ou dobras (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico podotátil, para 

portadores de deficiência visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 

cm, em várias cores, referência ladrilho hidráulico Tátil Cônico, fabricação da 

Fábrica de 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 exigências das 

normas NBR 9457 e NBR 9050 e recomendações dos fabricantes. Não 

remunera os serviços de regularização da superfície e rejuntamento do piso.  

 

CPOS/SP 02.09.030 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO, DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO 

DE 1,0 KM. 

1) Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de 

vegetação (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão-de-obra 

necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados 

manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, 

derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e 

troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, 

árvores e arbustos com diâmetro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 

1,00 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e 

troncos; raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura mínima 



 

de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um 

quilômetro.  

 

CPOS/SP 34.02.080 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E 

CANTEIROS)   

1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de grama São Carlos (Axonopus 

compressus), em placas, terra vegetal e a mão de obra necessária para a 

execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, 

promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com 

terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e 

conservação para pega das mudas e a substituição de placas que não 

pegarem, num prazo de 30 dias.  

 

CPOS/SP 35.20.050 CONJUNTO 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, TAMPA 

BASCULANTE, 50 LITROS  

1) Os serviços devem ser medidos por unidade de conjuntos de lixeiras 

efetivamente instaladas e atestados pela fiscalização.  

2) Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os 

respectivos preços unitários contratuais, nos quais estão inclusos: 

fornecimento de materiais, perdas, transporte, mão de obra com encargos 

sociais, BDI, equipamentos necessários aos serviços e outros recursos 

utilizados pela executante.  

 

CPOS/SP 35.04.120 BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 150 X 45 X 45 CM 

1) Será medido por unidade de banco instalado (un).  

2) O item remunera o fornecimento, instalação completa de banco em concreto 

pré-moldado, inclusive mão de obra e materiais necessários para execução 

de base em concreto. O banco deverá ser em concreto pré-moldado; medidas 

150 x 45 x 45 cm, referência B 5P da Neo-Rex, ou equivalente.  



 

CPOS/SP 97.04.020 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO TIPO HOT-

SPRAY  

1) Será medido por área de pintura executada (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos 

necessários para a execução dos serviços de demarcação de pavimento com 

material termoplástico, aplicado pelo processo de projeção pneumática, 

mecânica ou combinada (Hot-Spray) e refletorizada com micro-esfera de 

vidro. 

TPU-DER/SP 28.03.05 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO 

EXTRUDADO.  

1) O Os serviços devem ser medidos por metro quadrado de sinalização 

horizontal efetivamente executada e atestada pela fiscalização.  

2) Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os 

respectivos preços unitários contratuais, nos quais estão inclusos: 

fornecimento de materiais, perdas, transporte, mão de obra com encargos 

sociais, BDI, equipamentos necessários aos serviços e outros recursos 

utilizados pela executante.  

 

CPOS/SP 97.04.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA 

1) Será medido por área de pintura executada (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos 

necessários para a execução dos serviços de demarcação de pavimento com 

tinta a base de resinas vinílicas ou acrílicas, refletorizada com microesferas 

de vidro. 

 

TPU-DER/SP 28.03.11 TACHÃO MONODIRECIONAL REFELETIVO DE VIDRO.  

1) Os serviços devem ser medidos por unidade de tachões refletivos 

efetivamente aplicados e atestados pela fiscalização.  

2) Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os 

respectivos preços unitários contratuais, nos quais estão inclusos: 



 

fornecimento de materiais, perdas, transporte, mão de obra com encargos 

sociais, BDI, equipamentos necessários aos serviços e outros recursos 

utilizados pela executante. 

 

TPU-DER/SP 28.03.12 TACHÃO BIDIRECIONAL REFELETIVO DE VIDRO.  

1) Os serviços devem ser medidos por unidade de tachões refletivos 

efetivamente aplicados e atestados pela fiscalização.  

2) Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os 

respectivos preços unitários contratuais, nos quais estão inclusos: 

fornecimento de materiais, perdas, transporte, mão de obra com encargos 

sociais, BDI, equipamentos necessários aos serviços e outros recursos 

utilizados pela executante. 

 

TPU-DER/SP 23.08.05.01.01 CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO POR POLIMERO – 

GRAD. II 

1) Os serviços são medidos em metros cúbicos de camada acabada, cujo 

volume é calculado multiplicando as extensões obtidas a partir do 

estaqueamento pela área da seção transversal de projeto.  

2) Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os 

respectivos preços unitários contratuais, nos quais estão inclusos: o 

fornecimento de materiais posto usina, inclusive fíler e melhorador de 

adesividade, armazenamento, aquecimento, perdas, usinagem, carga e 

transporte até os locais de aplicação, descarga, espalhamento, compactação 

e acabamento; abrangendo inclusive a mão de obra com encargos sociais e 

equipamentos necessários aos serviços, executados de forma a atender ao 

projeto e às especificações técnicas.. 

 

TPU-DER/SP 37.05.26 RETIRADO DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU 

METÁLICO 



 

1) Os serviços devem ser medidos por metro quadrado (m2) de placa retirada, 

atestadas por fiscalização.  

2) Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os 

respectivos preços unitários contratuais, nos quais estão inclusos: 

fornecimento de materiais, perdas, transporte, mão de obra com encargos 

sociais, BDI, equipamentos necessários aos serviços e outros recursos 

utilizados pela executante.  

 

CPOS/SP 97.05.140 - SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO 

1) Será medido por quilo de perfil metálico fornecido e instalado (kg). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos ou 

outros recursos utilizados pela executante para o fornecimento e instalação 

de suportes de aço com as seguintes características: 

a) Devem ser confeccionados em Aço SAE1010/20, galvanizado a fogo, 

com tolerâncias gerais de 2% em conformação cilíndrica de peça 

única, sem soldas transversais em quaisquer partes do corpo, 

totalmente galvanizado a fogo, interna e externamente, conforme NBR 

6323, 7399 e 7400. 

b) A fixação das esquadrias de placas e painéis à coluna deverá ser feita 

através de conjuntos de abraçadeiras parafusadas. 

c) A zincagem das peças laminadas ou dobradas deve proporcionar uma 

camada de zinco de espessura mínima de 50 micra, correspondendo 

aproximadamente a deposição mínima de 350 gramas de zinco por 

metro quadrado de superfície zincada. 

d) A zincagem dos parafusos, porcas e arruelas devem proporcionar uma 

camada de zinco de espessura mínima de 30 micra, correspondendo 

aproximadamente à deposição mínima de 200 gramas de zinco por 

metro quadrado de superfície zincada. 

e) Os materiais devem estar protegidos contra ações externas, 

galvanizadas por imersão à quente, de acordo com a NBR 6323. 

 



 

CPOS/SP 97.05.100 SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA 

COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 

1) Será medido por área de placa instalada (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de placa para sinalização vertical, 

constituída por: chapa de aço, nº 16, com tratamento, em ambas as faces, de 

decapagem, desengraxamento e fosfotização e aplicação de material à base 

de cromato de zinco (galvanização); pintura, frente e verso, com esmalte 

sintético de secagem em estufa a 140 graus centígrados; reforço com ferro 

perfil "T" de 3/4" x 1/8", soldado a ponto com furos de 3/8" para fixação da 

placa; aplicação de película refletiva de lentes expostas, tipo "flat-top" Grau 

Técnico, para tarjas, letras, algarismos e símbolos; remunera também o 

fornecimento de parafusos de 1/4" x 4 1/2", materiais acessórios e a mão de 

obra necessária para a instalação da placa. Não remunera o fornecimento de 

suporte, ou pórtico para a instalação da placa. 

 

CPOS/SP 97.05.130 COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA / METÁLICO 

- SOLO 

1) Será medido por metro quadrado de placa colocada (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos ou 

outros recursos utilizados pela executante para a colocação de placas de aço 

galvanizado ou alumínio para sinalização vertical em vias e / ou rodovias em 

suporte de madeira ou metálico.  
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