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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA 

LOCAL:     BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA 

 

 

 

1. Objetivo 
O presente memorial trata das obras necessárias para a implantação do campo de 

futebol da Barra do Ribeira. 
 
 

2. Recomendações gerais 
a. A fiscalização caberá à Prefeitura Municipal de Iguape; 
b. A Contratada deverá manter no canteiro de obras, uma cópia da ART ou RRT 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 as 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. Poderá ser 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 Contratante, 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 
 

3.1. Serviços preliminares 
 
3.1.1 Placa de identificação da obra 
Fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para 

instalação de placa para identificação da obra, constituída por: 
 Chapa em aço galvanizado nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; 
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 Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em 
madeira; 

 Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou 
“Qualea spp” (conhecida como Cambará), de 3" x 3". 

 
3.1.2 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km 
O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, equipamentos, a mão de obra 

necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados mecanicamente e 
manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e 
arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte, 
abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, com diâmetro do tronco até 15 cm, 
medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e 
troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga 
mecanizada; e o transporte, dentro e fora da obra, no raio de até um quilômetro. 

 
3.1.3 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 

superiores ao 20° km 
O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, 

descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do 
veículo descarregado, para distâncias superiores a 20 quilômetros. O serviço de transporte de 
solos até unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e determinações 
previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas 
necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. 

 
3.1.4 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 

proctor normal 
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. 

 
 

3.2. MURO/ALAMBRADO 
 

3.2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 
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. 
 
3.2.2 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, 

armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm. 
 
3.2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 
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. 

 
3.2.4 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ 
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O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, 
areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 
200 kg de cimento por m³ de concreto. 

 
3.2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação. 
 
3.2.6 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução 

de alvenaria de vedação, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de 
concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 3 MPa, classe C; assentada 
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 

 
3.2.7 Chapisco 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a 

execução do chapisco. 
 
3.2.8 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos 
O item remunera a execução de alambrado tubular para fechamento em geral, de 

qualquer altura, aferida na projeção vertical, não sendo considerada a altura do chumbamento em 
embasamento, ou solo, constituído por: 
a) Fornecimento e instalação de montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, 
galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo de 2 e 
espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente no solo ou sobre mureta ou sobre embasamento 
na profundidade média de 0,50 m e com espaçamento máximo de 2,40 m entre colunas, extremo 
superior com acabamento superior tipo tampa em chapa de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola 
MSG 14 (2 mm de espessura); 
b) Fornecimento e instalação de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas 
partes superior, intermediária e inferior do alambrado, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, 
galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo de 2 e 
espessura de 2,25 mm; 
c) Fornecimento e instalação de três fios de cabo tirante para fixação da tela, em cabo de aço 
doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 2,40 m e fixados nos montantes 
verticais com arames amarradores fio de aço BWG 14; 
d) Fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 15 m, ou nos seccionamentos, ou 
finais de alambrado, por meio de mãos-francesas em tubos de aço SAE 1008 / 1010 galvanizados 
de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo de 2 e espessura de 2,25 
mm, parafusadas ou soldadas nos montantes verticais; 
e) Fornecimento e instalação de tela; referência comercial Zinc Fence fabricação Universal, 
fabricação Incotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo Q de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 
(3,40 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de 
acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, 
com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, com acabamento lateral 
de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração; 
f) Fornecimento e instalação de arame fabricado em fio de aço doce recozido e zincado bitola 
BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para amarração da tela e do arame 
farpado aos montantes verticais e travamentos. 
g) Remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em 
uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem 
o alambrado, conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação 
Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic, ou equivalente; aplicação de fundo sintético branco 
antioxidante, para superfície de aço galvanizado, aplicado em uma demão, e esmalte sintético na 
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cor alumínio, aplicado com duas demãos, em todo o material utilizado para a execução do 
alambrado, com exceção feita à tela; 
 

3.2.9 Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 
mm, e pintura eletrostática 

O item remunera o fornecimento de portão de abrir, constituído por barras verticais de 25 
x 2 mm e fio de ligação com diâmetro de 5 mm, formando um gradil com malha de 65 x 132 mm; 
quadro em perfil quadrado, espessura mínima de 1,9 mm; batente em perfil retangular, espessura 
mínima de 3 mm; jogo completo de ferragens, incluindo eixo pivotante, fechaduras, maçanetas, 
gonzos e trincos, compatíveis com as dimensões do portão; todo material confeccionado em aço 
galvanizado a fogo, soldados pelo processo automático de eletrofusão, 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. Remunera também 
materiais e a mão-de-obra necessária para a instalação completa e fixação do portão. 

 
3.2.10 CAIACAO 
 
 

3.3 VESTIARIO 
 
3.3.1 FUNDAÇÃO 
 

3.3.1.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 
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. 
 
3.3.1.2 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm – completa 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, 

armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 20 cm. 
 
3.3.1.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 
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. 

 
3.3.1.4 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ 
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, 

areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 
200 kg de cimento por m³ de concreto. 

 
3.3.1.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação. 
 
3.3.1.6 Lastro de pedra britada 
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. 
 
3.3.1.7 Lona plástica 
O item remunera o fornecimento de lona plástica preta e a mão de obra necessária para 

a aplicação da lona. 
 
3.3.1.8 Armadura em tela soldada de aço 
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O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e 
colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários 
como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse 
para emendas. 

 
3.3.1.9 IDEM 3.2.4 
 
3.3.1.10 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera 
também o apiloamento do terreno, quando necessário. 

 
3.3.2 ALVENARIA 
 

3.3.2.1 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe 
A 

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para execução 
de alvenaria de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm e 
resistência mínima a compressão de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa mista de 
cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 

 
3.3.2.2 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm 
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 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. 
Normas técnicas: NBR 15270-1. 

 
3.3.2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 
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. 

 
3.3.2.4 Forma em madeira comum para estrutura 
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a 

execução e instalação de formas para estrutura, em tábua de Erisma uncinatum (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará) de 1 x 12 e pontaletes de 
Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como 
Cambará) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, 
desmoldante, desforma e descimbramento. 

 
3.3.2.5 IDEM AO ITEM 3.2.4 
 
3.3.2.6  IDEM AO ITEM 3.3.1.10 
 
3.3.2.7 IDEM AO ITEM 3.2.7 
 
3.3.2.8 Emboço comum 
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra 

necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 
 
3.3.2.9 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 
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3.3.3 ELÉTRICA  
 

3.3.3.1 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m 
O item remunero o fornecimento de poste padrão 
 
3.3.3.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual 

em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 
 
3.3.3.3 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios 
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto 

de polivinil (PVC) de 1´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em ´´U´´ para 
instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou 
enterradas; 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, ou 
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações 
enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de 
arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 

 
3.3.3.4 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - 

h= 250 mm 
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. 

 
3.3.3.5 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ 
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, 

areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 
150 kg de cimento por m³ de concreto. 

 
 
 
 
3.3.3.6 Reaterro manual para simples regularização sem compactação 
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para 

execução dos serviços de reaterro manual, com material existente ou importado, para simples 
regularização sem compactação. 

 
3.3.3.7 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
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. 

 
3.3.3.8 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
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. 

 
3.3.3.9 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 

.                                                 .

S
T

C
A

P
20

21
01

21
34

D
M

.                                                 .

80



           PREFEITURA DE IGUAPE 

                  - Estância Balneária - 
 

 

Avenida Adhemar de Barros, Jardim Sinhô Rollo nº 1.070 – CEP: 11.920-000  – Iguape – Fone (13) 3848-6810 . 

WWW.IGUAPE.SP.GOV.BR 

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. 

 
3.3.3.10 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 

90°C 
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. 

 
3.3.3.11 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 

Bolt-on - 150 A - sem componentes 
O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa 

de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e 
barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de 
montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura 
ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento de 
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro, modelo 
QDETG-U-II Universal, referência 904501 da Cemar ou equivalente 

 
3.3.3.12 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A 
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 

 
3.3.3.13 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 

acessórios 
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. 

 
3.3.3.14 Caixa em PVC de 4´ x 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. 

 
3.3.3.15 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 
O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com 

placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência 
comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136. 

 
3.3.3.16 Interruptor com 1 tecla simples e placa 
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. 

.                                                 .

S
T

C
A

P
20

21
01

21
34

D
M

.                                                 .

81



           PREFEITURA DE IGUAPE 

                  - Estância Balneária - 
 

 

Avenida Adhemar de Barros, Jardim Sinhô Rollo nº 1.070 – CEP: 11.920-000  – Iguape – Fone (13) 3848-6810 . 

WWW.IGUAPE.SP.GOV.BR 

 
3.3.3.17 Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-

27 para lâmpada fluorescente compacta 
O item remunera o fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de luz, com 

soquete E-27 integrado para lâmpada fluorescente compacta, em plástico, ou PVC, disponível nas 
cores branco e preto, conforme o fabricante; referência: Plafon 114 / 117 fabricação Perlex, 
Plafonier Decorativo PVC fabricação Sadokin, Plafon com Soquete fabricação Taschibra, PF 1/2 
fabricação Wetzel ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra 
necessária para a instalação do plafon em teto ou parede; não remunera o fornecimento da 
lâmpada. 

 
3.3.3.18 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm 
O item remunera o fornecimento da lâmpada LED de 13,5 W, base E-27, bivolt, 

temperatura 3.000 a 6500 K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 lm, vida útil de 20.000 a 25.000 h; 
referência comercial fabricação Philips ou equivalente (equivale a 100 W da incandescente). 
Remunera também materiais, acessórios e a mão de obra para instalação da lâmpada. 

 
3.3.4 HIDRÁULICA  
 

3.3.4.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (1´), inclusive conexões 
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. 
 
3.3.4.2 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE 

TAMPA 
 
3.3.4.3 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive 

conexões 
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal 

de 100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitário, inclusive 
conexões e materiais acessórios; referência comercial Colefort da Amanco, Tigre ou equivalente. 
Não remunera os serviços de escavação. 

 
3.3.4.4 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série 

normal, DN= 40 mm, inclusive conexões 
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de 

PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN = 40 mm, inclusive 
conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o 
diâmetro do tubo; remunera também: 

a) Solução limpadora, pasta lubrificante e adesivo plástico para juntas soldáveis ou 
elástica, 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. 
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Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 
 
3.3.4.5 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série 

normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de 

PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, 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, pasta lubrificante e adesivo plástico para juntas soldáveis ou 
elástica, 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. 
 
3.3.4.6 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 

especial 
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. 

 
3.3.4.7 Lavatório de louça com coluna 
O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna; materiais para fixação; 

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação. 
 
3.3.4.8 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ 
O item remunera o fornecimento do sifão de PVC rígido com copo tipo reforçado e tubo 

de ligação ajustável de 1´´x 1 1/2´´; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua 
instalação e ligação à rede de esgoto. 

 
3.3.4.9 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros 
O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa 

acoplada, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga 
reduzido, capacidade de 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência comercial 
Celite, Incepa da Roca Brasil Ltda, Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, Deca da Duratex 
S/A ou equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os 
requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise 
dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de 
grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera 
também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4; tubo de ligação com canopla, 
parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios 
e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto. 

 
3.3.4.10 Tampa de plástico para bacia sanitária 
O item remunera o fornecimento e instalação de tampa plástica, para bacia sanitária 

sifonada. 
 
3.3.4.11 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha 
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. 
 
3.3.4.12 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm 
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O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para execução 
de caixa de gordura constituída por: alvenaria de tijolo de barro cozido; revestida com chapisco; 
base e tampa em concreto armado; regularização da base com argamassa de cimento e areia, 
traço 1:3; tubo de concreto meia seção; escavação, reaterro e apiloamento do terreno. 

 
3.3.5 COBERTURA 
 

3.3.5.1 Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m 
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 até 7,00 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 eterminações na NBR7190. 

 
3.3.5.2 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado 

de 6 mm 
O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio 

sintético (CRFS), em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer comprimento; 
referência comercial fabricação Brasilit ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das 
telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária para o 
transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. 

 
3.3.5.3 Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 

ondulado 
O item remunera o fornecimento das peças de cumeeira nos modelos: normal, e normal 

terminal, com ângulos variáveis de 10º (graus) até 30º (graus), em cimento reforçado com fio 
sintético (CRFS), para perfil ondulado; referência comercial da Brasilit ou equivalente; materiais 
acessórios para a fixação das peças em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de 
obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa da cumeeira. 

 
3.3.6 ACABAMENTO / ESQUADRIAS 
 

3.3.6.1 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo 
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base de 

emulsão acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel em água, 
conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e 
maresia; referência comercial Coralmur fabricação Coral 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 várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do 
fabricante, sobre superfície revestida com massa. 

 
3.3.6.2 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 

resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada 
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O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade 
(classe A ou classe extra), indicada para áreas internas, com as seguintes características: 

a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou 
equivalente; 

b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta 
absorção, 

resistência mecânica baixa); 
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); 
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de 

remoção de mancha); 
e) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de 
piscinas); 
f) Carga de ruptura > 500 N; 
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; 
h) Resistente a gretagem; 
i) Resistente ao choque térmico; 
j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a mão 

de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de 
assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das 
peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os 
serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 
13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 

 
3.3.6.3 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial 
O item remunera o fornecimento do caixilho basculante 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. 

 
3.3.6.4 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial 
O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes, linha comercial, 

em alumínio anodizado; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de obra 
necessária para a instalação completa do caixilho. 

 
3.3.6.5 Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em 

alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta 
O item remunera o fornecimento e instalação de divisória sanitária modulada, constituída 

por: painéis e portas em laminado melamínico estrutural TS 10 mm, padrão dupla face e 
acabamento texturizado, em várias cores; estrutura em perfil de alumínio anodizado natural fosco, 
ou com pintura eletrostática preta; dobradiças automáticas em alumínio anodizado natural fosco 
acetinado e fechadura tipo tarjeta livre / ocupado, com acabamento em nylon com fibra de vidro e 
espelhos em ABS, sapata especial em alumínio fundido rígido para fixação dos montantes, tampa 
do montante em nylon cor preta e guarnição do montante em PVC cinza ou preto, batedeira do 
montante em EPDM na cor preta; referência comercial Alcoplac da Neocom, Basic System da 
Perstorp ou equivalente. 

 
3.4 CAMPO 
 

3.4.1 Terra vegetal orgânica comum 
O item remunera o fornecimento de terra vegetal orgânica comum de primeira qualidade, 

livre de ervas daninhas e contaminação. A terra vegetal fornecida deverá ser uma mistura de solo 
in natura com restos de vegetação decomposta, como galhos, folhas, frutos, sementes, caules e 
cascas, servindo como um condicionador de solo, para ajardinamento; remunera também o 
espalhamento em áreas abertas ou jardins. 
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3.4.2 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) 
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. 

 
3.4.3 Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3´ - inclusive 

conexões 
O item remunera o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono, sem costura, 

ASTMA 53, grau A, sem acabamento, classe Schedule 40, diâmetro nominal de 3, inclusive 
conexões e materiais acessórios para pontas biseladas; abertura e fechamento de rasgos, ou 
escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, ou fixação por 
grampos ou presilhas quando tubulação for aparente. 

 

3.4.4 Tinta látex em massa, inclusive preparo 
Trata-se da pintura das linhas do campo de futebol, o item remunera material e mão de 

obra necessários para a execução do serviço. 
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