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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIUSO NO BAIRRO DO ROCIO 

LOCAL: ALAMERDA 3, ESQUINA COM A ALAMERDA 19 – BAIRRO DO ROCIO 

MUNICÍPIO: IGUAPE – SÃO PAULO. 

 

1. Objetivo 

O presente memorial trata das obras necessárias para serviço de construção de praça 

multiuso no bairro do rocio (coordenadas geográficas: -24.717852, -47.571089), garantindo 

um melhor atendimento aos que utilizam diariamente as suas instalações.  

 

2. Recomendações gerais 

a. A fiscalização caberá à Prefeitura Municipal de Iguape; 

b. A Contratada deverá manter no canteiro de obras o diário de obra 

devidamente preenchido conforme formato a ser fornecido pela fiscalização, 

uma cópia da ART do responsável técnico da Contratada e uma versão do 

projeto impressa e aprovada pela fiscalização. Para tanto, deverá imprimir as 

folhas de projeto na quantidade que julgar necessária, e encaminhar à 

fiscalização para aprovação e visto; 

c. A Contratada é responsável pela segurança do trabalho e do meio ambiente, 

e está obrigada a cumprir toda a legislação vigente, estando sujeita à 

fiscalização também quanto ao cumprimento desta; 

d. A Contratada deve providenciar para seus funcionários, prestadores de 

serviço e visitantes da obra equipamentos de proteção individual conforme 

preconizar a legislação vigente; 

e. A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às especificações 

fornecidas pela fiscalização e pelas normas pertinentes, cujo conhecimento 

por parte da Contratada é subentendido; 

f. Os materiais só poderão ser empregados após aprovação expressa da 

fiscalização; 

g. Será executado o controle de qualidade baseado nas normas pertinentes de 

todo e qualquer material, componente e serviço que tome parte na execução 

da obra, através de ensaios em corpos de prova e amostras retiradas, por 

empresa(s) especializada(s), idônea(s), contratada(s) pela Contratada, e 

h. Em caso de dúvidas a fiscalização deverá ser consultada e qualquer 

modificação só poderá ser feita após anuência expressa da mesma. 

 

3. Etapas 

 

Serviços Preliminares 

02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA 
1) Será medido por área de placa executada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra 
necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos 
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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. 
 
 
02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS 
1) Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensões 
indicadas em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalização (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão de obra 
qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de vias, 
calçadas, tanque e lagoas, com pontaletes de 3" x 3" em madeira “Erisma uncinatum” 
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambará). 
 
33.03.220 TINTA LÁTEX EM ELEMENTO VAZADO 
1) Será medido pela área de superfície pintada, multiplicada por 2 (dois) (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de tinta látex standard, composta por polímeros acrílicos 
e vinílicos, solúvel em água, acabamento fosco, conforme norma NBR 15079 e NBR 11702; 
referência: Coral 3 em 1 da Coral, látex PVA X-Power da Eucatex ou equivalente. Remunera 
também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: 
limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta látex em 2 
ou 3 demãos, conforme especificações do fabricante, em elemento vazado. Não remunera o 
preparo de base, quando necessário. 
 
Guia e Sarjeta extrusada 

 

54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA 
1) Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões especificadas 
em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais 
e mão de obra necessários para a execução da sub-base ou base em brita graduada 
simples, compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte 
até o local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, 
compactação e acabamento. Remunera também os serviços de mobilização e 
desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão 
atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 
e 49.674/ 2005. 
 
11.01.630 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO 
1) Será medido pelo volume total de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras, ou 
calçadas executadas, aferido considerando-se a seção nominal de projeto e o 
desenvolvimento total dos perfis executados (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, com resistência 
mínima à compressão de 25 MPa, executado com brita nº 1 ou nº 0 (19 mm), plasticidade 
“slump” de 0 + 1 cm, teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%, 
destinado à execução de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo "New Jersey", ou 
calçadas extrudadas "in loco"; remunera também perdas decorrentes do processo de 
extrusão. Não remunera o serviço de execução das guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou 
barreiras tipo "New Jersey", ou calçadas. 
 
11.16.020 LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 
MASSA EM LASTRO E / OU ENCHIMENTO 
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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. 
 
54.06.150 EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL 
1) Será medido pelo volume total, de guias ou sarjetas, aferido considerando-se a seção 
nominal de projeto e o desenvolvimento total dos perfis executados (m³). 2) O item remunera 
o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mão de obra necessária para a execução 
de guias ou sarjetas extrusadas "in loco", compreendendo os serviços: a) Piqueteamento 
com intervalo de 5 m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos com raio de 
curvatura de no mínimo 3 m; fixação da linha de náilon nos piquetes, conforme instruções do 
fabricante da máquina extrusora e as cotas dos perfis a serem executados; b) Execução do 
perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina extrusora; c) Execução de juntas de 
dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01 cm de profundidade, sobre 
as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz da junta 
escavar buraco com a colher de pedreiro; d) Após a execução das juntas de dilatação, 
execução de acabamento com argamassa de cimento e areia por meio de formas de 
acabamento, conforme o perfil desejado; e) Remunera também o fornecimento da 
argamassa de acabamento e a mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos 
necessários à execução dos serviços descritos. Não remunera o fornecimento do concreto 
apropriado para a execução do perfil por meio de máquina extrusora, nem o fornecimento de 
materiais e mão de obra necessários para a execução de preparo de base e / ou lastro, 
quando necessários. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão 
atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 
e 49.674 / 2005. 
 
 

Pavimentação 

 

54.01.010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM 
CONTROLE DO PROCTOR NORMAL 
1) Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e 
compactação executada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra necessários 
para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: 
regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à 
pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de 
piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de mobilização e 
desmobilização. 
 
54.04.340 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO DE 35 MPA, ESPESSURA 6 
CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, 
COM REJUNTE EM AREIA 
1) Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto 
simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, 
espessura de 6 cm, tipos: raquete e / ou retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces; 
referência comercial: G16 Glasser, P61635N Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 
9781; 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 blocos 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 blocos serrados ou 
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cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme recomendações do 
fabricante; compactação das lajotas 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 blocos. Remunera 
também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos 
espaços existentes entre os blocos e as bordas de acabamento; não remunera fornecimento 
de lastro de brita, quando necessário. 
 
Calçada externa 
 

09.02.060 FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE 
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 curvas em chapas compensadas plastificadas de 6 mm de espessura para 
concreto aparente; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos para 
curvatura e enrijecimento em "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou 
Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará); desforma e descimbramento. 
 
11.18.040 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. 
 
11.03.090 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. 
 
11.16.020 LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 
MASSA EM LASTRO E / OU ENCHIMENTO 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; 
remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário. 
 
11.16.220 NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE 
SUPERFÍCIE 
1) Será medido por área de piso em concreto nivelado e alisado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mão de 
obra especializada necessária para a execução dos serviços: aplicação de régua vibratória 
treliçada ou régua vibratória simples; aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo 
de corte; queima do piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento 
final com a utilização de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado 
com declividade mínima de 0,5%, ou conforme indicado em projeto. Não remunera o 
fornecimento, o lançamento e o adensamento do concreto. 
 
11.20.050 CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO 
PARA PISOS 
1) Será medido pelo comprimento total de juntas serradas (m). 
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2) O item remunera o fornecimento de equipamento e a mão de obra necessária para a 
execução de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura mínima de 
3 mm, e profundidade mínima de 3 cm, em pisos de concreto ou de alta resistência. 
 
Calçadas internas 
 

09.02.060 FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE 
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 curvas em chapas compensadas plastificadas de 6 mm de espessura para 
concreto aparente; incluindo cimbramento até 3,00 m de altura; gravatas; sarrafos para 
curvatura e enrijecimento em "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou 
Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará); desforma e descimbramento. 
 
11.18.040 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. 
 
11.03.090 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. 
 
11.16.020 LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 
MASSA EM LASTRO E / OU ENCHIMENTO 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; 
remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário. 
 
11.16.220 NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE 
SUPERFÍCIE 
1) Será medido por área de piso em concreto nivelado e alisado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mão de 
obra especializada necessária para a execução dos serviços: aplicação de régua vibratória 
treliçada ou régua vibratória simples; aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo 
de corte; queima do piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento 
final com a utilização de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado 
com declividade mínima de 0,5%, ou conforme indicado em projeto. Não remunera o 
fornecimento, o lançamento e o adensamento do concreto. 
 
11.20.050 CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO 
PARA PISOS 
1) Será medido pelo comprimento total de juntas serradas (m). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamento e a mão de obra necessária para a 
execução de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura mínima de 
3 mm, e profundidade mínima de 3 cm, em pisos de concreto ou de alta resistência. 
 
Pergolado 
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15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA 
1) Será medido pelo volume total das peças (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de madeira em angelim-vermelho / bacuri / 
maçaranduba, adequada para estrutura, pregos em diversas bitolas, materiais acessórios e 
a mão de obra necessária para a confecção, montagem e instalação completa das peças. 
 
06.01.020 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO 
ABERTO 
1) Será medido pelo volume real escavado (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual 
em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 
 
11.03.090 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. 
 
10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 
1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 
comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, 
espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para 
emendas. 
 
Iluminação 
 
06.01.020 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO 
ABERTO 
1) Será medido pelo volume real escavado (m³). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual 
em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 
 
37.03.200 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA 
DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLTON - 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 150 A, 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 comercial 904501 da Cemar 
ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com 
acessórios. 
 
40.02.610 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 200 X 
200 MM 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em alumínio fundido à prova de 
tempo, com dimensões de 200 x 200 mm, com profundidade mínima de 100 mm, tampa 
plana e fechamento hermético por meio de parafusos; referência comercial Daisa, ou 
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Tramontina, ou JC ou equivalente; remunera também acessórios e mão de obra necessários 
para a instalação completa da caixa. 
 
38.13.020 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 
DN=50 MM, COM ACESSÓRIOS 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 50 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. 
 
40.11.010 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. 
 
39.21.050 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 
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. 
 
39.21.020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - 
ISOLAÇÃO HEPR 90ºC 
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. 
 
41.10.260 POSTE TELECÔNICO CURVO EM AÇO SAE 1010 / 1020 GALVANIZADO A 
FOGO, ALTURA DE 8,00 M 
1) Será medido por unidade de poste instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de poste telecônico curvo, com altura útil de 8,00 m, aço 
SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com 
prolongamento para engastar; referência comercial Yluminart ou equivalente; materiais 
complementares e acessórios; equipamentos e a mão de obra necessária para a instalação 
completa do poste, inclusive a execução da base de concreto para a fixação. 
 
42.05.210 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 3 M 
1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). 
2) O unitário 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 3 m; referência comercial: PK 0066 da Paraklin, TEL 5830 da Termotécnica ou 
equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação da haste. 
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39.04.070 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em 
malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, 
sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a 
mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 
 
41.10.340 POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010 / 1020 GALVANIZADO A 
FOGO, ALTURA DE 8,00 M 
1) Será medido por unidade de poste instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de poste telecônico reto, com altura útil de 8,00 m, em 
aço SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com 
prolongamento para engastar; referência comercial Yluminart ou equivalente; materiais 
complementares e acessórios; equipamentos e a mão de obra necessária para a instalação 
completa do poste, inclusive a execução da base de concreto para a fixação. 
 
41.10.080 CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE 
DUAS LUMINÁRIAS 
1) Será medido por unidade de cruzeta instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de cruzeta reforçada, em ferro galvanizado a fogo, para 
a fixação de duas luminárias externas, inclusive materiais acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação da cruzeta. 
 
09.11.040 IL-100 PROJETOR LED 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO 
1) Será medido por unidade de projetor instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de: 

• Luminária.  

• Driver.  

• Acessórios de fixação.  

• Instalação 
Protótipo comercial  
Luminária: INTRAL: LUNA 2 - 07555 Projetor LED 50W BRC FRIO.  
LEDVANCE: FLOODLIGHT 50W/850 BIV.  
 
Paisagismo e Mobiliário 
 
34.01.020 LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO 
(JARDINS E CANTEIROS) 
1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer a limpeza e regularização (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a limpeza e 
regularização para a execução de paisagismo, em jardins e canteiros. 
 
34.02.100 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) 
1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mão 
de obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas 
justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com terra 
vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservação para pega das 
mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 
 

35.04.020 BANCO CONTÍNUO EM CONCRETO VAZADO 
1) Será medido por comprimento de banco executado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a 
execução dos serviços: alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido; revestimento 
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da alvenaria em cimentado queimado; tampo de concreto armado com canto arredondado; 
remunera também o serviço de limpeza final. 
 

18.12.02 IC. 02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO 
O serviço será pago por cj (conjunto) de mesa e bancos em concreto executado. 
O custo  unitário remunera o material empregado e a mão de obra necessária para a sua 
execução de acordo com o detalhe de projeto e especificações contidas nos desenhos 
elaborados pelo Departamento de Edificações. 
 

34.20.380 SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS, EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2 1/2" 
1) Será medido por unidade de suporte para apoio de bicicletas instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de suporte para apoio de bicicletas, em 
tubos de aço galvanizado, com diâmetro de 2 1/2", DIN2440 classe média, grapas, materiais 
acessórios necessários para a instalação completa do suporte. 
 

35.20.050 CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA 
BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS 
1) Será medido unidade de lixeira instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 4 lixeiras em plástico com 
tampa basculante, para coleta seletiva, com suporte para chão em aço galvanizado, 
capacidade de 50 litros cada cesto; referência comercial Natural Limp, Lixlimp, Plasbox ou 
equivalente. 
 

 

4. Aceite 

Os critérios de aceitação serão aqueles listados nos critérios de medição dos itens indicados 

na planilha orçamentária e as normas nacionais e internacionais que se aplicarem aos 

materiais, componentes e serviços que tomem parte na execução da obra. 

 

5. Medições 

As medições deverão ser realizadas pela Contratada e protocoladas junto à fiscalização 

para conferência, sempre no dia em que foi emitida a ordem de serviço à Contratada. 

Deverão ser entregues além da medição, a memória de cálculo, o relatório fotográfico, os 

laudos dos ensaios realizados e as folhas do diário de obras para o período da medição, 

sempre no formato fornecido pela Municipalidade. A nota fiscal somente poderá ser emitida 

após aceite quanto à medição apresentada. 

 

6. Gestor  

O gestor do Contrato será o Engenheiro Civil Rafael de Barros Leite, CREA/SP: 

5061573684. 


