MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA NOSSA SENHORA DA PAZ – JARDIM CRISTINA - BÁLSAMO/SP
MUNICÍPIO: BÁLSAMO/SP
ART/RRT: 28027230220186569
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 VELÓRIO MUNICIPAL
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.
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na obra
(un x mês).
2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a
remoção completa de container módulo para depósito, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80
m².
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E
DESCARREGAMENTO
1) Será medido por área real de pavimento ou piso 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 dos equipamentos adequados para a
execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de pavimento ou piso em concreto,
inclusive sub-bases, ou lastros, com rompedor pneumático (martelete); a carga mecanizada; o
transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e a acomodação
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
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.
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.
RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO,
LOUSA, ETC.

1) Será medido pela área do elemento retirado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de elementos de
madeira, inclusive sistema de fixação; remunera também a seleção e a guarda das peças
reaproveitáveis.
RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL
1) Será medido pela área da esquadria retirada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa de esquadrias
metálicas, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL
1) Será medido pela área do guarda-corpo ou gradil retirado (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa de guardacorpo
ou gradil, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES
1) Será medido por área, na projeção horizontal, de bancada retirada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de bancadas
em geral, inclusive pertences e a guarda das peças aproveitáveis.
RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO
1) Será medido pela área da esquadria em vidro retirada (m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de esquadria em vidro
de qualquer natureza, inclusive fixação; remunera também a seleção e a guarda do material
reaproveitável.
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.
2 – FUNDAÇÕES
LOCAÇÃO DE OBRA
LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
1) Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m,
a partir do eixo, para o lado externo (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária
para execução de locação de obra compreendendo locação de estacas, eixos principais, paredes, etc;
com pontaletes de 3 x 3 e tábuas de 1 x 12; ambos em madeira Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará).
FUNDAÇÃO
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T
1) Será medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca até um
diâmetro acima da cota de arrasamento (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra especializada e equipamentos
necessários para a execução da estaca escavada mecanicamente, com diâmetro de perfuração de 25 cm
para cargas até 20 toneladas, compreendendo os serviços: escavação mecânica por meio de trado
espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto; apiloamento do fundo da perfuração
com soquete de concreto; lançamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um
diâmetro (25 cm); vibração por meio de vibrador de imersão nos 2 metros superiores; execução e
colocação de armadura de ligação, constituída por quatro barras com 10 mm de diâmetro e 2 m de
comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em aço CA-50, estribos em aço CA-60.
Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20 MPa;
aço CA-50 e CA-60 para a execução da armadura de ligação, inclusive materiais acessórios como
arame e a mão de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o
preparo da cabeça da estaca. Não remunera a remoção do material escavado proveniente da perfuração
até o bota-fora e a armação com função estrutural.
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.
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.
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 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.
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.
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.
CONCRETO USINADO, 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, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão
de 20 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA
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 estrutura.
INFRAESTRUTURA
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.
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 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.
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.
CONCRETO USINADO, 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, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão
de 20 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA
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 estrutura.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM
1) Será medido por volume real, considerando como altura a distância entre o respaldo superior da
viga baldrame e a cota do piso acabado (m³).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para execução de alvenaria
de embasamento, confeccionada em tijolo de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES
ORGÂNICOS, SOBRE MASSA
1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com solventes
orgânicos, compreendendo:
- Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com as características
técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min, conforme NBR
9558; referência comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global, Viabit da
Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da Sika ou
equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às características técnicas acima
descritas. Remunera também limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra necessária
para a execução dos serviços.
3 – SUPERESTRUTURA
CONCRETO USINADO, 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, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão
de 20 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA
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 estrutura.
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL COM
CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando áreas de
interseção até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para execução e instalação de formas
em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto; incluindo cimbramento
tubular metálico de até 3 m de altura; desmoldante, desforma e descimbramento.
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.
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 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.
4 – PAREDES E PAINÉIS
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9 CM
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de
alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 9
x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR
15270-1.
5 – REVESTIMENTOS DE PAREDES
CHAPISCO
1) Será medido pela área revestida com chapisco, 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 cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do
chapisco.
EMBOÇO COMUM
1) Será medido pela área revestida com emboço, 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, cimento e a mão-de-obra necessária para a
execução do emboço comum sarrafeado.
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.
6 – FORROS
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.
7 – COBERTURA
ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS
10,01 A 13,00 M
1) Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).
2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência Goupia glabra (conhecida
como Cupiúba), ou Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp
(conhecida como Cambará), ou Manilkara spp (conhecida também como Maçaranduba), ou outra
madeira equivalente classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com
a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento,
sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que
comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, estribos,
braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo;
materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão-de-obra necessária para a confecção e montagem
de estrutura completa em tesouras com vãos de 10,01 até 13,00 m, para cobertura de telhas onduladas
em cimento reforçado com fio sintético, plástico, ou alumínio, constituída por: armação principal em
treliças paralelas (tesouras) e trama com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto
aprovado pela Contratante e/ou Fiscalização e determinações na NBR 7190.
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE,
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela
área de vedação lateral em projeção vertical;
b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de
vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos:
- 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação;
- 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;
- 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação.
2) O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço zincado, grau B, (260 g /
m²), perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, ambas com
0,50 mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F 2, com 30 mm de espessura;
referência comercial Metalúrgica Barra do Piraí (MBP) ou equivalente.
Remunera também materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio metálica ou de
madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra necessária para o transporte
interno à obra, içamento e a instalação completa das telhas.
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M
1) Será medido por comprimento instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com
largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e
fixação.
8 – ESQUADRIAS METÁLICAS
CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL
1) Será medido por área de caixilho instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho de correr 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 DE ENROLAR AUTOMATIZADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA MICRO
PERFURADA, COMPINTURA ELETROSTÁTICA, COM CONTROLE REMOTO
1) Será medido por área de porta de enrolar instalada (m²).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de porta de enrolar, constituída por folha em chapa de
aço galvanizada, perfil meia-cana Transvizion chapa 22, acabamento em pintura eletrostática; soleira
em chapa dobrada galvanizada reforçada; guias laterais em chapa 16 galvanizado 50 mm, eixo em tubo
114 mm; kit automatização composto de um motor redutor; referência comercial Atron, monofásica
220 V, capacidade de tração 300 kg ou equivalente; portinhola de emergência com fechadura; sistema
de liberação para funcionamento ininterrupto em caso de falta de energia elétrica; kit controle remoto
com central, receptora e dois controles; remunera também o fornecimento de cimento, areia, materiais
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da porta, inclusive arremates de
acabamento.
9 – GRADES METÁLICAS
GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E
PINTURA ELETROSTÁTICA
1) Será medido pela área de projeção, do conjunto instalado, no plano vertical (m²).

2) O item remunera o fornecimento de montantes verticais, barras horizontais e gradil em aço
galvanizado a fogo, soldados pelo processo automático de eletrofusão, malha de 65 x 132 mm,
constituído por barras verticais de 25 x 2 mm e fios horizontais com diâmetro de 5 mm; pilares
metálicos para chumbamento e/ou sapata para fixação; tratamento superficial por galvanização a fogo
conforme norma ASTM-A123/123M-2017, parafusos antifurto, acabamento com pintura poliéster a pó
aplicada eletrostaticamente, em várias cores; inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária
para a instalação completa e fixação do gradil por meio de chumbamento com concreto ou engastado
com chumbadores de aço. Não remunera os arremates de acabamento, fundação e muretas.
10 – VIDROS
VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM
1) Será medido pela área de vidro instalado (m²).
2) O item remunera o fornecimento de vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios e a mãode-obra necessária para a instalação do vidro.
11 – PISOS
CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado não estrutural, com teor mínimo
de 200 kg de cimento por m³ de concreto.
PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA
DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA
1) Será medido pela área revestida com piso tátil de concreto, descontando-se toda e qualquer
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de piso podo tátil, para portadores de deficiência visual, de 20 x 20
cm, com espessura de 6 cm, em várias cores, referência Portal das Telhas, JM Veronezi, ou
equivalente; areia, materiais acessórios, e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:
apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia média, com altura média de 5 cm,
adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos pisos a partir de um meio-fio lateral, em
ângulos retos, ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre
as peças não excedam a 3 mm; execução de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de
inspeção, etc., com pisos serrados, ou cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira,
conforme recomendações do fabricante; compactação dos pisos por meio de placa vibratória,
juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos
espaços das juntas do pavimento e o conseqüente intertravamento dos pisos.
Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos
espaços existentes entre os pisos e as bordas de acabamento. Não remunera fornecimento de lastro de
brita, quando necessário.
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020
1) Será medido pela área revestida com granito, descontando-se toda e qualquer interferência,
- Sobre contrapiso limpo e perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante com desempenadeira
dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa;

- Iniciar o assentamento de pedras inteiras, para definir o alinhamento, e finalizar com as peças
cortadas;
- Após finalização do assentamento, realizar o rejuntamento com argamassa adequada, aplicando-a
com rodo pequeno, para não agredir as pedras, e, logo após, limpar os resíduos de argamassa para que
estes não adiram à superfície da pedra.
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS.
- Sobre base ou contrapiso limpo e perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante com
desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa; Iniciar o assentamento de pedras inteiras, para definir o alinhamento, e finalizar com as peças cortadas;
- Após finalização do assentamento, realizar o rejuntamento com argamassa adequada, aplicando-a
com rodo pequeno, para não agredir as pedras, e, logo após, limpar os resíduos de argamassa para que
estes não adiram à superfície da pedra.
RODAPÉ EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E ALTURA DE 7,1 CM ATÉ 10 CM,
ACABAMENTO POLIDO
1) Será medido por comprimento de rodapé colocado (m).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para colocação de rodapé
em granito com espessura de 2 cm e altura de 7,1 até 10 cm; assentamento com argamassa colante
industrializada; rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento
polido, nas cores: cinza Andorinha, Corumbá, Branco Dallas, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. Não
remunera o preparo prévio da superfície.
12 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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.
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20
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 20 mm, diâmetro interno de 15,4 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência
1/2´´, 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.

Caixa Em PVC De 4´ X 4´
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 4, em PVC rígido, antichama, na cor
amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, referência
Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.
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.
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.
CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO
1) Será medido por conjunto de tomadas instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 2 (duas) tomadas de 10 A - 250V, 2P +
T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência
comercial: 054345 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
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.
INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com três teclas
fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.
INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir simples, com duas teclas
fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.
CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO
1) Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 1 (um) interruptor simples e 1 (uma)
tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica
em liga de cobre. Referência comercial: 054346 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR
14136.
TRANSFORMADOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA HALÓGENA DICROICA DE 50 W 220 V
1) Será medido por unidade de transformador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de transformador eletrônico de 220 V / 12 V para 1 (uma) lâmpada
halógena dicroica de 20 W até 50 W / 12 V; referência ET-E 50A26S da Philips ou equivalente e a
mão de obra necessária para a instalação do transformador.
LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, COM FOCO ORIENTÁVEL E ACESSÓRIO
ANTIOFUSCANTE,PARA 1 LÂMPADA DICROICA DE 50 W
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de luminária redonda, com foco orientável, para instalação de
embutir, constituída por: corpo em alumínio injetado e pintado na cor branca; acessório antiofuscante
na cor preta, soquete para uma lâmpada dicroica de 50 W, base GZ-10; referência comercial linha face
plana IL0075-GZ da Interlight ou equivalente; inclusive materiais acessórios e a mão de obra
necessária para a instalação da luminária. Não remunera transformador e lâmpada.
LÂMPADA HALÓGENA COM REFLETOR DICROICO DE 50 W - 12 V
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lâmpada halógena com refletor dicroico, de 50 W para tensão
de 12 V; referência comercial Osram ou equivalente. Remunera também o fornecimento da mão de
obra necessária para a instalação da lâmpada.
LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE
COMPACTA DE
15/20/23W
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de luminária triangular de sobrepor tipo arandela, com corpo em
liga metálica, com pintura eletrostática na cor branca e difusor em vidro plano, para uma fluorescente
compacta eletrônica; referência comercial: Luminária AI-03 da Lumalux, ART225 da AMES,
ARM99-510 C da ARM, PL 727/126 da Prolumi, AL 2001 da Ajalumi ou equivalente. Remunera
também materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária. Não remunera o
fornecimento de lâmpada e reator.
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA "3U", BASE E27 DE 15 W - 110
OU 220 V
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente compacta eletrônica com reator integrado
de 15 W, para tensões de 110 ou 220 V, modelo triplo U com base E27; referência comercial Dulux
Energy Saver fabricação Osram, G28101-110W / G28831-220W fabricação Ozli do Brasil ou

equivalente. Remunera também o fornecimento da mão de obra necessária para a instalação da
lâmpada.
LUMINÁRIA LED REDONDA PARA PISO/PAREDE, POTÊNCIA 6W - BIVOLT
1) Será medida por luminária de piso instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de luminária LED redonda, para piso ou parede;
podência de 6W, bivolt, 630 lumens, temperatura de cor 3000K, fluxo luminoso de 500 lm, ângulo de
abertura 120°, frequência de 50/60 Hz, corrente elétrica de 78 mA (127 V)/45 mA (220 V), fator de
potência >= 0.6, temperatura de operação -20ºC a 50ºC, índice de proteção IP 67; referência comercial
Brilia ou equivalente.
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.
LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10W
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de lâmpada tubular T8, base G 13, composta por
módulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4000 e 6500 K, fluxo luminoso de 900 até 1050
lm, vida útil > ou = 25.000 h, potência entre 9 a 10 W, garantia mínima do fabricante de 3 anos, com
certificação do Inmetro; referência comercial: Essential LEDtube 600 mm 9 W fabricação Philips,
Tubo LED T8 10 W / 4000 600 mm fabricação Osram ou equivalente. Remunera também materiais,
acessórios e a mão de obra para instalação da lâmpada.
LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de lâmpada tubular T8, base G 13, composta por
módulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4000 e 6500 K, fluxo luminoso de 1850 até 2000
lm, vida útil > ou = 25.000 h, potência entre 18 a 20 W, garantia mínima do fabricante de 3 anos, com
certificação do Inmetro; referência comercial: Essential LEDtube 1200 mm 18 W 840/865 fabricação
Philips, Tubo LED T8 20 W/4000/5000/6500 1200 mm fabricação Osram ou equivalente. Remunera
também materiais, acessórios e a mão de obra para instalação da lâmpada.
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.
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 6 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.
DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 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 25A x 30 mA, com 2 pólos, referência V / 304-022031 da GE, ou 5 SM1312-0 da
Siemens, ou equivalente.
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.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção
termomagnética, padrão bolt-on, unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 30 A e tensão
de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler
Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de
obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não
remunera o fornecimento do suporte
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, 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 embutir 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-de-obra necessária para a instalação completa do quadro, modelo
QDETG-U-II Universal, referência 904502 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento
dos disjuntores, nem de barramento com acessórios.
ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO
1) Será medido por unidade de isolador instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de isolador tipo paralelo em resina epóxi com carga
mineral, para barramento com tensão nominal de 1 kV, com rosca de 3/8´´; inclusive parafuso em latão
com cabeça sextavada e rosca mecânica de 3/8´´ x 50 mm.
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.
13 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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.
ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´

1) Será medido por unidade de engate flexível instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de engate flexível metálico com diâmetro nominal de 1/2",
comprimento variável de 30 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do
engate flexível em aparelhos sanitários.
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-de-obra necessária 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
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.
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.
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE
CONEXÕES
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m)
a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar
comprimento total de tubulação executada;
b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes,
considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento
da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido
marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas prediais de água
fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;
remunera também:

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações
em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis,
materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou
presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ LINHA ESPECIAL
1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento
cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4´´, inclusive materiais acessórios e de
vedação.
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive
conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do
tubo; remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas
de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou
presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido
branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive
conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do
tubo; remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas
de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou
presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 100 x 100 x 50
mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto.
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de captação dos sistemas de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores,
considerar o comprimento total da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido, P
x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN= 75 mm, inclusive conexões.
Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;
remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calha-condutor para águas
pluviais, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou
presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
a) Nas redes de captação dos sistemas de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e subcoletores,
considerar o comprimento total da tubulação executada.
2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido, P
x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN= 100 mm, inclusive conexões.
Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo;
remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calha-condutor para águas
pluviais, materiais acessórios e eventuais perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou
presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
14 – 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.
15 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA FINAL DA OBRA
1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).
2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de
pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendo-se
materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.
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, 07 de Fevereiro de 2022.
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