MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: REFORMA DO SISTEMA DE LAZER DO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ
LOCAL: RUA AFONSO SOLER GUERREIRO, RESIDENCIAL SÃO JOSÉ
MUNICÍPIO: BÁLSAMO/SP
ART/RRT: 28027230210782942
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 – REFORMA DO SISTEMA DE LAZER
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.
2 – ILUMINAÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5
M
1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano
horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª
e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO
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.
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300
MM - H= 250 MM
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de caixa para inspeção do terra, cilíndrica, em PVC rígido,
diâmetro de 300 mm e altura de 250 mm; referência comercial PK-0881 da Paraklin ou equivalente.
Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da caixa.

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM,
COM ACESSÓRIOS
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 30 mm, em polietileno de alta
densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para
instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera também a mão
de obra e os acessórios necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões;
cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive
nas tubulações secas, massa de calefação e fita de aviso "perigo"; referência comercial: Kanalex-KL da
Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 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 10 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.
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A
ATÉ 32 A
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com proteção
termomagnética, padrão DIN, unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 32 A e tensão de
127 / 220 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente;
remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por
meio de trava ajustável em trilho tipo "DIN"; não remunera o fornecimento do trilho.
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com proteção
termomagnética, padrão DIN, bipolar, com corrente de 63 A e tensão de 220 / 380 V, fabricação: Pial
Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em
trilho tipo "DIN"; não remunera o fornecimento do trilho.
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV,
UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350ΜS - CLASSE 1
1) Será medido por unidade de dispositivo de proteção contra surto instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de supressor de surto para proteção de
entrada elétrica ou painel de distribuição contra surtos e transientes de sobretensão em rede de corrente
alternada, ou contínua, com as características: Classe 1, 1 polo, monobloco, tensão de suportabilidade
menor ou igual a 4 kV, Fase+Neutro, Fase+Terra ou Fase+PEN, Un até 240V/415V, aterramento TNC, TN-S, TT e IT, curva de ensaio 10/350μs; Iimp: 60 kA; referência comercial SCL da Clamper,
810399SG da Embrastec ou equivalente.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN
/ 18 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 sobrepor em chapa de aço
tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 24 DIN / 18 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 QDSTG-U-II Universal, referência
904508 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento
com acessórios.
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' X 2,4 M
1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e
revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,4 m;
referência comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5824 da Termotécnica ou equivalente; materiais
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da haste.
RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO
1) Será medido por unidade de relé instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para controlar lâmpadas, em
termoplástico auto-extingüível de alta resistência mecânica, para 50 / 60 Hz, 110 / 220 V e 1200 VA,

inclusive o suporte de fixação.
LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATÉ 6674 LM, EFICIÊNCIA
MÍNIMA 113 LM/W
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de luminária led retangular em poste fixo, composta por led
IRC>=70, temperatura de cor 5.000 K, fluxo luminoso de 6.250 até 6.674 lm, facho luminoso aberto,
vida útil >=50.000 h, potência entre 40 e 59 W, driver multitensão compatível com limites mínimo e
máximo entre, 90 a 305 V, eficiência mínima 113 lm/W, corpo em alumínio com pintura, em várias
cores, IP>=54, grau de proteção IK>= 09. Não remunera o poste. Referência comercial: Luminária
CLU-M60 fabricação Conexled, TK SL-50 fabricação Ledstar, GL216 80W fabricação Glight ou
equivalente; remunera também equipamentos, materiais, acessórios e a mão-de-obra para a instalação
completa da luminária.
3 – QUADRA DE AREIA
GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA
1) Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, de guias
instaladas (m).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra necessária
para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo de 5 m, em
trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão PMSP 100, com fck de 25 MPa e
concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de
aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a
fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não
remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessário.
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO,
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
1) Será medido por área de superfície com abertura e preparo de caixa executado, nas dimensões
especificadas em projeto, com profundidade variável até 25 cm (m²).
2) O item remunera o fornecimento dos equipamentos e a mão-de-obra necessários para a execução da
abertura de caixa, compreendendo a escavação até 25cm; remoção até o primeiro quilômetro; o
transporte do material de bota-fora, até 5km, além do primeiro quilômetro, a execução do preparo do
sub-leito compreendendo a regularização, escarificação e a compactação de camada de 15cm, abaixo
dos 25cm escavados; o fornecimento de terra, caso não haja troca de solo, ou solo reforçado com
aditivos químicos, brita, cal ou cimento. Entende-se por fornecimento de terra o material que foi
escavado e, não transportado além do primeiro quilômetro, seja utilizado para a regularização de caixa.

LASTRO DE PEDRA BRITADA
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária
para o apiloamento do terreno e execução do lastro.
LASTRO DE AREIA
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.
2) O item remunera o fornecimento de areia e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno
e execução do lastro.
TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO
1) Será medido por conjunto de trave com rede instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento de trave completa com rede para futebol de salão, todos os
materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: execução de esperas
para a fixação da trave, em tubo de PVC, com tampas removíveis em ferro galvanizado, inclusive tubo
dreno em PVC; fornecimento e instalação de trave removível para futebol de salão, nas dimensões
oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de aço galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixação da
rede, com acabamento em esmalte verde; fornecimento e instalação de rede para futebol de salão à
base de resina de poliamida (náilon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm.
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes
envolvidos na montagem e instalação do alambrado;
• Foram consideradas perdas por entulho no cálculo de consumo dos tubos, tela, arame, concreto e
eletrodos;
• Para fins de quantitativos, foi considerada uma quadra de 30x20 (lateral x fundo), sendo que o
alambrado nos fundos tem altura de 4 m e, nas laterais, altura de 2,4 m;
• Foram considerados escoramentos na estrutura;
• Foi considerado que os montantes são chumbados à base em buraco com 50 cm de profundidade;
• Foi considerado um montante a cada 2 metros;

4 – CALÇADA E MOBILIARIO
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO,
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
1) Será medido por área de superfície com abertura e preparo de caixa executado, nas dimensões
especificadas em projeto, com profundidade variável até 25 cm (m²).
2) O item remunera o fornecimento dos equipamentos e a mão-de-obra necessários para a execução da
abertura de caixa, compreendendo a escavação até 25cm; remoção até o primeiro quilômetro; o
transporte do material de bota-fora, até 5km, além do primeiro quilômetro, a execução do preparo do
sub-leito compreendendo a regularização, escarificação e a compactação de camada de 15cm, abaixo
dos 25cm escavados; o fornecimento de terra, caso não haja troca de solo, ou solo reforçado com
aditivos químicos, brita, cal ou cimento. Entende-se por fornecimento de terra o material que foi
escavado e, não transportado além do primeiro quilômetro, seja utilizado para a regularização de caixa.
CONCRETO USINADO, FCK = 25 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 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas
de interseção até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma,
incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM
TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE – ATI
• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros, os carpinteiros e
os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades para instalação.
BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PÉS VAZADOS, COMPRIMENTO 200
CM
1) Será medido por unidade de banco instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de banco em concreto pré-moldado, com os
pés vazados, nas medidas 200 x 42 x 47 cm; referência comercial: BV200 da Neo-Rex ou equivalente.
Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a sua fixação.

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, 16 de Junho de 2021.

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
Prefeito Municipal de Bálsamo/SP
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