MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA BRASIL, N° 83, CENTRO
MUNICÍPIO: BÁLSAMO/SP
ART/RRT: 28027230210915829
1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1 - O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes
mínimas e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas
para a execução das obras e serviços objeto desta, sendo o levantamento dos quantitativos e valores
correspondentes serão de responsabilidade da executora.
1.2 - As firmas proponentes deverão analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para melhor
analise.
1.3 - Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira qualidade e mão
de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT, aplicáveis, ou outras,
específicas para cada caso.
1.4 - As firmas proponentes deverão apresentar planilha orçamentárias, constando
quantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo e projetos complementares,
anexo, e no caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos junto ao corpo
técnico da Prefeitura Municipal de Bálsamo, devendo todas as dúvidas serem sanadas antes da
apresentação das propostas.
1.5 - A empreiteira contratada deverá fornecer ART/CREA-SP de execução do engenheiro
responsável envolvido na obra, após assinatura do contrato, com as especificações dos serviços
prestados conforme os termos e valor do contrato.
1.6 - A Prefeitura Municipal de Bálsamo fornecerá à empresa vencedora do certame o projeto
básico de "Arquitetura e detalhes necessários à implantação de qualquer equipamento", assim como a
orientação necessária para o bom desenvolvimento dos serviços.
1.7 - Todos os equipamentos de proteção individual serão de responsabilidades da empreiteira,
inclusive todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes, sinistros ou falta
grave, também a terceiros.
1.8 - A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou mandar refazer quaisquer serviços mal
executados ou em desacordo com as condições deste memorial, obrigando a empreiteira a iniciar o
cumprimento das exigências dentro do prazo determinado.

2 – CONSTRUÇÃO ESF
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

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.
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto
1) Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no projeto,
ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a
execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou teto,
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112,
NBR 15113 e NBR 15114.
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base
1) Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto,
ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a
execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de
assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas:
NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
Demolição manual de revestimento em massa de piso
1) Será medido por área real de revestimento em massa de pisos em geral demolido, medida no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a
execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em pisos,
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112,
NBR 15113 e NBR 15114.

Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento
1) Será medido por área real de forro demolido, inclusive sistema de fixação, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a
execução dos serviços de: demolição, fragmentação de forro em qualquer material, inclusive o sistema
de fixação (tarugamento), manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios
1) Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un).
2) O item remunera a mão-de-obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, bidês,
tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a limpeza, a seleção e
a guarda do material reaproveitável.
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral,
ou aferido antes da demolição(m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a
execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação
ou elemento vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão
1) Será medido por unidade retirada (un).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de janela
padrão de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação; remunera também a seleção e a guarda
das peças reaproveitáveis.
Remoção de porta de quadro ou painel
1) Será medido por área de porta de quadro ou painel retirada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de porta de
quadro ou painel; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede
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 teto, piso ou parede; remunera também a seleção e a guarda das
peças reaproveitáveis.

2 – REVESTIMENTOS
Reboco
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se
considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução
do reboco.
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado
com argamassa industrializada
1) Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica esmaltada, descontando-se toda e
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de
primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de
paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes características:
a) Referência comercial: Eliane ou equivalente;
b) Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIII classificação Porosos (alta absorção, resistência
mecânica baixa); c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos
domésticos e de piscinas);
d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível com produto de
limpeza forte);
e) Resistente ao choque térmico;
f) Antiderrapante: não Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo
AC-I, rejunte flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de
limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante
industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos
fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Não remunera os serviços de
regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido
1) Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para execução do
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20 cm;
assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza Andorinha,
cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. Não remunera o preparo prévio da
superfície.

3 – ESQUADRIAS
Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial
1) Será medido por área de caixilho instalado (m²). 2) O item remunera o fornecimento do caixilho
maxim-ar completo, linha comercial, em perfis de alumínio anodizado natural, com vidro; cimento;
areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.
Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial
1) Será medido pela área da porta instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes, linha comercial, em
alumínio anodizado; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a
instalação completa do caixilho.
Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco
1) Será medido por área de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho de correr em perfis de alumínio, com pintura
eletrostática a pó na cor branca, com vidro liso, completo, linha comercial; referência comercial
fabricação Sasazaki, Ebel, Brimak, Atlantica ou equivalente. Remunera também cimento, areia,
ferragens, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.
4 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça com as características: funcionamento
do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os
requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H),
referência Bacia Sanitária Celite, ou Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa,
fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex
S/A, ou equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformidade" com todos os
requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional,
remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição
do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha;
anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de
vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação e ligação às redes de água e esgoto.
Tampa de plástico para bacia sanitária
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa plástica, para bacia sanitária sifonada.

Lavatório em louça com coluna suspensa
1) Será medido por unidade de lavatório instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna suspensa, referência L18 CS 1G,
linha Village, fabricação Deca ou equivalente; materiais para fixação; materiais acessórios e a mãodeobra necessária para sua instalação.
Dispenser toalheiro em ABS, para folhas
1) Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser toalheiro) em
plástico ABS branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três dobras. Remunera também
material acessórios e mão de obra para a fixação do dispenser.
Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml
1) Será medido por unidade de saboneteira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de saboneteira tipo dispenser, constituída por
reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; referência comercial SG
4000 fabricação Columbus ou equivalente; incluso também materiais acessórios e mão de obra
necessária para a instalação da saboneteira. Não remunera o fornecimento do refil.
Torneira de mesa com bica móvel e alavanca
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, com acionamento por meio de
alavanca, acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2"; referência comercial 21.031 / 21.060 da
Prolux, 2195 / 2169 da Hidrofix, 1014 da TFC ou equivalente. Remunera também materiais acessórios
e mão de obra necessários para instalação e ligação à rede de água.
Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´
1) Será medido por unidade de sifão com tubo de ligação instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do sifão em metal cromado, de 1´´x 1 1/2´´ com tubo de ligação
ajustável; materiais acessórios e a mão-de4-5o0b drea 6n0e7cessária para sua instalação e ligação à
rede de esgoto.
Válvula de metal cromado de 1´
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da válvula, em metal cromado de 1´´; inclusive
materiais acessórios necessários para a instalação. Referência comercial: VVL216 da Esteves; 1602C
da Deca ou equivalente.

Ducha cromada simples
1) Será medido por unidade de ducha instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de chuveiro tradicional simples (ducha), com
acabamento cromado, sem desviador, para funcionamento em baixa ou alta pressão; referência
comercial ducha cromada simples 1994C fabricação Poly, ou equivalente; remunera também materiais
acessórios e mão de obra necessários para a instalação e ligação à rede de água.
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido
1) Será medido pela área de tampo instalado (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais e a
mão de obra necessária para instalação de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm,
inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com argamassa de
cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido nas cores: Andorinha,
Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba.
Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm
1) Será medido por unidade de cuba instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha comercial sem pertences, de
400 x 340 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; espessura da chapa 22; inclusive
materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas.
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador, para
instalação na bancada da pia, em latão fundido cromado de 1/2"; referência comercial Torneira de
Mesa da linha Delicatta, fabricação Docol ou equivalente; inclusive materiais acessórios necessários à
instalação e ligação à rede de água.
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´
x 800 mm
1) Será medido por unidade instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2", comprimento de 800 mm;
com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e
parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado ou polido fosco;
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da
norma NBR 9050.

5 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Caixa em PVC de 4´ x 2´
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, antichama, na cor
amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho; referência
comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2)O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole,
encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta
com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e
a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole,
encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta
com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e
a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
Interruptor com 1 tecla simples e placa
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, haste,
contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054344 da
Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve,
diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência
3/4´´, cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas
e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento

de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e
fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação,
inclusive nas tubulações secas.
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, haste,
contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054344 da
Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com
2 lâmpadas de 11 W
1) Será medido por unidade de bloco autônomo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência,
bateria com autonomia mínima de 1 hora, equipado com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 11
W; referência comercial LANE 11 x 2 Unitron, ou F2 x 11 W Gevi Gamma ou equivalente. Remunera
também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação do bloco autônomo.
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo
luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de luminária led quadrada de sobrepor, com drive, composta por
módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1363 até 1800 lm, vida útil
de no mínimo 50.000 h, potência de 15 a 24 W, driver para tensão 220 V ou multitensão de 100 a 240
V, eficiência mínima 94 lm / W, corpo em chapa de aço tratada, com pintura eletrostática na cor
branca, difusor translúcido; referência comercial ref. 400-24/1 LED da ARM, EF75-S2000840, difusor
leitoso da Lumicenter, PL 289/LED18W TL da Prolumi ou equivalente. Remunera também materiais e
a mão de obra necessária para instalação completa da luminária.
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A – sem
componentes
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de aço
tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento
bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho,
tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura ampliada na parte superior
do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a instalação completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referência
904501 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento
com acessórios.

Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos
1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (interruptor de
corrente de fuga) de 80A x 30 mA, com 4 pólos, referência PBA 480/030 da GE, 5SM1-347-0 da
Siemens, ou equivalente.
Barra de neutro e/ou terra
1) Será medido por unidade de barra de neutro e/ ou terra instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de barra de neutro e/ou terra com parafusos isolantes e
capacidade de 4 até 12 fios.
Barramento de cobre nu
1) Será medido pelo peso nominal das barras nas bitolas constantes no projeto de elétrica (kg).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de barramento em lâmina chata de cobre
eletrolítico nu, nas várias bitolas de acordo com a corrente nominal especificada em projeto.
6 – PISOS
Piso em granilite moldado no local
1) Será medido pela área de piso em granilite executado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e aplicação de granilite "in loco" com espessura mínima de 8 mm,
em várias cores, com acabamento polido, mão de obra e material adicionais necessários à execução do
serviço em pisos; não remunera a regularização e o preparo prévio da superfície.
Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm
1) Será medido pelo comprimento de rodapé executado (m).
2) O item remunera o fornecimento e aplicação de granilite "in loco" com espessura mínima de 8 mm,
em
várias cores, com acabamento polido, mão de obra e material adicionais necessários à execução do
rodapé
com até 10,0 cm de altura; não remunera a regularização e o preparo prévio da superfície.
Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento
1) Será medido por área de piso em granilite estucado e polido (m²).
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra, materiais acessórios, equipamentos necessários
para a execução dos serviços de estucamento e polimento, em pisos e patamares em geral, de granilite.
Não remunera a resina.

7 – COBERTURA
Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo
1) Será medido por área desenvolvida de forro executado (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro monolítico em gesso para uso interno
"drywall", retos ou curvos, horizontais ou inclinados constituído por: Estrutura em perfis leves de aço
galvanizado com zincagem tipo B (260 g / m²), compreendendo: perfis de aço com espessura de 0,50
mm, denominados canaletas longitudinais ou perfil tabica, espaçados a cada 60 cm, união em aço para
a fixação dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em aço, para a fixação dos perfis
nos pendurais de sustentação do forro, suspensão com regulagem em aço galvanizado para a fixação
dos montantes, pendurais em arame galvanizado nº 10 (BWG), parafusos autoperfurantes e
atarraxantes, galvanizados para a fixação das chapas e perfil / perfil, uma chapa, fixada na face externa
da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e cartão duplex, tipo standard (ST), com
espessura de 12,5 mm, fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas, fita de papel,
com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes, quando houver;
massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, e
massa especial para a calafetação e colagem das chapas; referência comercial Forro FGE da Lafarge
Gypsum, Placostil F530 da Placo ou equivalente. Remunera também todo o material acessório,
equipamentos e a mão de obra necessária para a execução de forros, de acordo com as recomendações
e especificações dos fabricantes, inclusive a execução de recortes para luminárias, pilares ou vigas, não
devendo ser descontados os vãos decorrentes. Após o rejuntamento, os forros em chapas de gesso
deverão apresentar a superfície lisa, monolítica e sem junta aparente, para receber acabamento final em
pintura. Não remunera o fornecimento do acabamento final em pintura, nem sancas ou molduras
especiais. Normas técnicas: NBR 14715-1 e 15758-2.
Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm
1) Será medido por comprimento de moldura instalada (m). 2) O item remunera o fornecimento de
moldura de gesso simples, com largura até 6,0 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária
para a instalação completa da moldura.
8 – PINTURA
Massa corrida a base de PVA
1) Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).
2) O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção de
pequenos defeitos; referência comercial massa corrida fabricação Suvinil, ou massa corrida fabricação
Coral, ou massa corrida Metalatex fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície,
remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação

da massa em várias demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários,
conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada.
Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e
não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na
totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de
resina acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho,
específica para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes
frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de
água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou equivalente.
Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de:
limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do
fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme
especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.
Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo
1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).
2) O item remunera o fornecimento de selador para textura acrílica; revestimento texturizado 100%
acrílico, cor branca, sem agregados minerais, para uso interno ou externo, referência Texturatto Liso
ou Texturatto Clássico da Suvinil, ou equivalente; materiais acessórios; e a mão-de-obra necessária
para os serviços de: limpeza, lixamento e remoção do pó; aplicação do revestimento texturizado
acrílico, em uma demão, sem diluição do produto, conforme recomendações do fabricante. Não
remunera a tinta de acabamento, que pode ser textura gel envelhecedor ou tinta acrílica, conforme
norma NBR 11702.
9 – ACESSIBILIDADE
Plataforma para elevação até 4,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg –
com enclausuramento em ACM ou tela explandida.
1) Será medido por conjunto de plataforma instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de plataforma para elevação até 2,00 m nas dimensões
de 900 x 1400 mm; capacidade máxima de 250 kg e percurso superior a 1,00 m de altura, contendo as
seguintes características: a) Proteção lateral; b) Porta de segurança; c) Fechadura eletromecânica; d)
Barra de proteção; e) Piso emborrachado antiderrapante; f) Botão de emergência; g) Sensor de
segurança na parte inferior da plataforma; h) Movimentação por fuso. Norma técnica: NBR ISO 93861; i) Fechamento de enclausuramento em ACM ou tela expandida.

Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de
2´
1) Será medido pelo comprimento de corrimão instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço inoxidável AISI
304, diâmetro nominal de 1 1/2", espessura do tubo de 1,27 mm, montantes verticais em aço
inoxidável AISI 304, diâmetro nominal de 2", espessura do tubo de 2,25 mm, espaçamento médio de
1,00 m; sem arestas vivas, permitindo boa empunhadura e deslizamento; Tubo e flanges com
acabamento escovado, inclusive acessórios; Resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido de 1,5
kN. Alturas de 90 cm do piso acabado até o extremo superior do tubo (geratriz superior), remunera
também o fornecimento de materiais acessórios e mão de obra especializada para instalação do
corrimão.
Concreto preparado no local, fck = 20 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 de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mão de
obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20 MPa. Norma
técnica: NBR 12655.
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.
3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:
3.1 - A empreiteira contratada assumirá integralmente a responsabilidade pela boa execução,
resistência, durabilidade e eficiência dos serviços, de acordo com este memorial descritivo e demais
documentos técnicos que forem fornecidos, bem como da responsabilidade dos termos de garantia
contra defeitos de fabricação, instalação de serviços e equipamentos instalados, desde que os mesmos
não tenham sido usados de forma abusiva ou imprópria, contrariando as recomendações dos
fabricantes. Apresentando, caso solicitado, os laudos técnicos que comprovem a espessura e qualidade
dos serviços.
3.2 - A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações, a cargo da
empreiteira, serão condições prévias e indispensáveis no recebimento dos serviços.
3.3 - Após a execução de todos os serviços acima descritos, deverá a obra receber a vistoria
final para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, válido por 3 (três) meses, período este em
que deverá ser prontamente atendido por parte da executora da obra qualquer solicitação de reparos e
danos por defeitos construtivos.

3.4 - Depois de decorrido este período, será lavrado um Termo de Recebimento Definitivo,
qual se considerará plenamente entregue a obra a esta municipalidade para efeito de cumprimento do
contrato, sem que isto implique em qualquer diminuição da responsabilidade por parte da construtora e
das obrigações perante a obra definidas no código civil.
OBS.: Os serviços descritos e ou solicitados no presente memorial, no que se refere a forma
técnica de execução, quantificação, etc., mesmo que não descritos em todas as etapas que fazem parte
da execução dos mesmos, ou caso ocorra divergências entre os cálculos ou quantificações, correrão
por conta e risco da contratada.
Bálsamo/SP, 01 de Junho de 2021.
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