PREFEITURA DE IGUAPE
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
S E C R E T AR I A M U N IC IP AL D E IN F R AE S T R U T U R A U R B AN A E O B R AS

MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS
OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL DE IGUAPE
LOCAL: RUA DA SAUDADE, S/N°, CANTO DO MORRO - IGUAPE/SP

1. Objetivo
O presente memorial refere-se aos serviços necessários para a reforma do prédio
municipal, localizado na Rua da Saudade, S/n°, Canto do morro - Município de Iguape.

2. Recomendações gerais
a. A fiscalização caberá à Prefeitura Municipal de Iguape;
b. A Contratada deverá manter 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;
h. Em caso de dúvidas a fiscalização deverá ser consultada e qualquer
modificação só poderá ser feita após anuência expressa da mesma.
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3. Serviços Preliminares
Placa de identificação para obra
Será medido por área de placa executada (m²).
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.
Retirada de folha de esquadria metálica
Será medido por unidade de folha retirada (un).
O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de folha de
esquadria metálica, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios
Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un).
O item remunera a mão-de-obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios,
bidês, tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a
limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável.
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados
Será medido pelo comprimento total de peças retiradas (m).
O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária para a retirada de batentes
com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados; remunera também a seleção e a
guarda das peças reaproveitáveis.
Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros
Será medido por unidade retirada (un).
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de
reservatório em fibrocimento, com até 1.000 litros; remunera também a seleção e a guarda
das peças reaproveitáveis.
Remoção de poste de concreto
Será medido por unidade retirada (un).
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de poste de
concreto, inclusive a base de sustentação; remunera também a seleção e a guarda do
material reaproveitável.
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado
por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³).
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O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico e metal até a caçamba, remoção e
transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer
a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação
municipal, abrangendo:
A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da
construção civil, 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), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e
normas;
Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma
quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade
de destinação final, independente da distância do local de despejo;
Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a
caçamba;
Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na
caçamba;
A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao
carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços
prestados.
Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá
apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido, contendo
informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino,
unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação;
Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113,
NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à
disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação (m²).
O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão de obra necessária e
ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados 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 5 cm, medidos na altura de 1 m
do solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem manual
da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; carga manual; e o transporte,
interno na obra, num raio de um quilômetro.

4. Esquadrias
Caixilho em madeira maxim-ar
Será medido por área de vão de caixilho instalado (m²).
O item remunera o fornecimento de caixilho de madeira, tipo maxim-ar, para colocação
de vidros com batente e guarnições para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento,
areia, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação
do batente, do caixilho e das guarnições.
Av. Adhemar de Barros, 1070, Jd. Porto do Ribeira, CEP 11920-000, Iguape/SP. Tel. 13 3848 6810, ramal 6829
e-mail: engenharia@iguape.sp.gov.br

PREFEITURA DE IGUAPE
MEMORIAL DESCRIT IVO DE SERVIÇO
S E C R E T AR I A M U N IC IP AL D E IN F R AE S T R U T U R A U R B AN A E O B R AS

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira
sem revestimento - 70 x 210 cm
Será medido por unidade de porta instalada (un).
O item remunera o fornecimento da folha de porta em madeira sarrafeada revestida, nas
duas faces, com laminado fenólico melamínico liso; batente e guarnições em cedrinho para
acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, acessórios e a mão de obra
necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas
faces.
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira
sem revestimento - 80 x 210 cm
Será medido por unidade de porta instalada (un).
O item remunera o fornecimento da folha de porta em madeira sarrafeada revestida, nas
duas faces, com laminado fenólico melamínico liso; batente e guarnições em cedrinho para
acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, acessórios e a mão de obra
necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas
faces.

5. Alvenaria
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto
Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido,
medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas
para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em
parede, ou teto, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
Chapisco
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).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a
execução do chapisco.
Emboço comum
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).
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado.
Reboco
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).
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O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para
a execução do reboco.
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m
Será medido pela área, na projeção vertical da fachada, do andaime montado e
desmontado, sendo medido 100% na desmontagem (m²).
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a montagem,
desmontagem, empilhamento das peças e traslado interno na obra, para andaime tubular
fachadeiro com até 10 m de altura, inclusive o madeiramento do tablado.
Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base
Será medido por área real de revestimento ladrilho hidráulico, inclusive a base, demolido,
medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas
para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em ladrilho
hidráulico, 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.
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência
química B, assentado com argamassa colante industrializada
Será medido pela área revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
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:
Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou
equivalente;
Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção,
resistência mecânica baixa);
Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);
Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção
de mancha);
Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de
piscinas);
Carga de ruptura > 500 N;
Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;
Resistente a gretagem;
Resistente ao choque térmico;
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.
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb,
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada
Será medido por comprimento de rodapé assentado (m).
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O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira
qualidade (classe A ou classe extra), indicado para áreas internas, com as seguintes
características:
Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou
equivalente, peça cortada com ferramenta adequada;
Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção,
resistência mecânica baixa);
Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);
Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção
de mancha);
Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de
piscinas);
Carga de ruptura > 500 N;
Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;
Resistente a gretagem;
Resistente ao choque térmico;
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.
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte,
juntas acima de 3 até 5 mm
Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência,
acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de
juntas, de cores diversas, para áreas internas e externas, a mão de obra necessária para os
serviços de preparo da argamassa de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas,
acabamento final com a utilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico, ou de
madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. Norma técnica:
NBR 9817.
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para
rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm
Será medido por comprimento de rodapé rejuntado (m).
O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de
juntas, de cores diversas, para áreas internas e externas, a mão de obra necessária para os
serviços de preparo da argamassa de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas,
acabamento final com a utilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico, ou de
madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. Norma técnica:
NBR 9817.
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo
revestimento
Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolição(m³).
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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.
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C
Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
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.
Remoção de pintura em massa com lixamento
Será medido pela área de superfície com tinta removida (m²).
O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a
remoção da tinta em massa com lixamento.
Tinta látex em elemento vazado
Será medido pela área de superfície pintada, multiplicada por 2 (dois) (m²).
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.

6. Cobertura
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m
Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).
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-deobra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em tesouras com vãos
de 7,01 m até 10,00 m, para cobertura em telhas cerâmicas, 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.
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Telha de barro tipo italiana
Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os acréscimos:
5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;
8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;
12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.
O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra
necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas.
Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha
Será medido pelo comprimento executado (m).
O item remunera o fornecimento das peças de cumeeiras, materiais acessórios e a mãode-obra necessária para o assentamento e emboçamento das peças.
Forro em lâmina de PVC
Será medido por área de forro instalado (m²).
O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de
PVC rígido, auto-extingüível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza,
constituído por: lâminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm, ou lâminas
com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante; estrutura de
sustentação primária, em tubos de aço galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1 mm,
com espaçamento máximo de: 500 mm, para lâminas de 100 mm, 800 mm, para lâminas de
200 mm; estrutura de sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de
0,7 mm, com espaçamento máximo de: 1000 mm, para lâminas de 100 mm, e 1200 mm,
para lâminas de 200 mm; materiais acessórios para fixação; cantoneiras em PVC, para
arremates em geral; referência comercial T100 / T200 da Tigre, Multiperfil MP100 / MP200
da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da Anflo ou
equivalente.
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com
concreto de 25 MPa
Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).
O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica
com altura de 12 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento,
conforme NBR 6118; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos
serviços de estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas; conforme exigências e
recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das
lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a
execução do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 16
cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o
controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Não
remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para a execução da armadura
transversal, da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias e
também do aço para armadura de distribuição.
Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto
Será medido pelo volume, considerando-se como altura a distância entre as peças a
serem escoradas e a cota de apoio (m³). Nas peças de concreto em que as formas
remunerem cimbramento, este deverá ser descontado; considerando-se como altura a
distância entre as peças a serem escoradas e a cota de apoio menos 3 m.
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O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a
execução de escoramento de madeira com estroncas de Eucalyptus (conhecida como
eucalipto).
Concreto usinado, fck = 30 MPa
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).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à
compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.
Massa corrida a base de PVA
Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer
interferência (m²).
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.

7. Piso
Demolição manual de concreto armado
Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferido antes da demolição(m³).
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
concreto armado manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
Lastro de pedra britada
Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):
Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.
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 não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³
Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (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.
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Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
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.
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento
Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
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.
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor
normal
Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e
compactação executada (m²).
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.
Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos
Será medido pelo comprimento total de juntas serradas (m).
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.
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia
de apoio em polietileno
Será medido por comprimento de junta com mástique colocado (m).
O item remunera o fornecimento de selante não acético monocomponente à base de
silicone, que vulcaniza em contato com o ar na temperatura ambiente formando um
elastômero flexível, possibilitando a movimentação de até 50% da medida da largura da
junta, referência Rhodiastic
567 da Rhodia, ou Dow Corning 790 da Dow Corning ou equivalente; corpo de apoio em
Polietileno; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:
limpeza da superfície da junta, onde será aplicado o mastique, conforme recomendações do
fabricante; instalação do corpo de apoio; mascaramento das laterais com fita adesiva, tipo
crepe; aplicação do mastique, na proporção 2:1 respectivamente nas dimensões horizontal e
vertical, conforme recomendações do fabricante; remoção da fita adesiva e limpeza da
superfície externa. Indicado para juntas de dilatação e movimentação, juntas de painéis préfabricados em concreto, com aderência em superfícies como: cerâmica, alvenaria, granito,
mármores, ou pedras em geral.
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8. Instalações Hidráulicas
Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´
Será medido por unidade de entrada de água, com abrigo, executada (un).
O item remunera o fornecimento dos materiais para a execução do abrigo e cavalete
constituído por: registro de gaveta amarelo de 3/4, tubo e conexões de ferro galvanizado de
3/4 para a execução do cavalete; alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com
chapisco, emboço, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples e laje de
cobertura em concreto armado, ambos com acabamento alisado a colher; porta em chapa
de ferro nº 16 de 85 x 65 cm, incluindo ferragens, pintura grafite, com tratamento
anticorrosivo e a mão de obra necessária à execução do abrigo, instalação do cavalete,
limpeza e apiloamento do terreno.
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros
Será medido por unidade de reservatório instalado (un).
O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 2.000 litros,
referencia Fortlev, Tigre ou equivalente, destinado ao armazenamento de água, constituído
por: corpo cônico em polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e
proliferação de algas e fungos, tampa superior de encaixar com sistema de travamento da
tampa para inspeção, furações para entrada, saída e ladrão e a mão de obra necessária
para o transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório.
Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´
Será medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido,
diâmetro nominal de 3/4´´, com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de
vedação.
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros
Será medido por conjunto instalado (cj).
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.
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Lavatório de louça sem coluna
Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de lavatório de louça sem coluna; materiais para fixação;
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação.
Lavatório de louça com coluna
Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna; referência comercial
lL-7 + lC7 da Icasa ou equivalente; remunera também materiais para fixação, materiais
acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação.
Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido
Será medido pela área de tampo instalado (m²).
O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação
de tampo em concreto armado revestido em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8 em chapa 20
com espessura de 1 mm, com acabamento polido fosco; espessura de 50 mm; com testeira
e frontão, para largura útil até 700 mm; e furos (se necessários). Remunera também
materiais e mão de obra necessários ao chumbamento ou apoio do tampo; não remunera
arremates ou acabamento de revestimento, nem a estrutura de apoio necessária.
Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com
alavanca
Será medido por unidade de dispenser instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser toalheiro, acionamento
alavanca, em plástico ABS na cor branca e tampa em policarbonato, bobina de 20 cm para
rolo de 100 m ou bobina de 20 cm para rolo de 200 m; referência comercial fabricação Jofel,
Exaccta, Alwin ou equivalente. Remunera também material de fixação.
Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor
Será medido por unidade de dispenser instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser papel higiênico em plástico
ABS na cor branca com visor em policarbonato, para rolão de 300 e/ou 600 m; referência
comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixação.
Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml
Será medido por unidade de saboneteira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de saboneteira tipo dispenser, constituída
por reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel; referência
comercial SG 4000 fabricação Columbus ou equivalente; incluso também materiais
acessórios e mão de obra necessária para a instalação da saboneteira. Não remunera o
fornecimento do refil.
Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada
Será medido por unidade de chuveiro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com potência de 6.500
W para 220 V, com resistência blindada; referência comercial Ducha 4 estações da Hydra
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ou equivalente. Remunera também materiais de vedação necessário para sua instalação,
ligação às redes elétrica e de água.
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´
Será medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral,
em latão fundido cromado de 3/4; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e
ligação à rede de água.
Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado
Será medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e
arejador, para instalação em parede, em latão fundido cromado de 3/4 ou 1/2; inclusive
materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
Será medido por comprimento de tubulação executada (m)
Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água
fria, considerar comprimento total de tubulação executada;
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.
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:
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;
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.
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões
Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas,
coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.
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:
Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e
eventuais perdas de corte;
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.
Av. Adhemar de Barros, 1070, Jd. Porto do Ribeira, CEP 11920-000, Iguape/SP. Tel. 13 3848 6810, ramal 6829
e-mail: engenharia@iguape.sp.gov.br

PREFEITURA DE IGUAPE
MEMORIAL DESCRIT IVO DE SERVIÇO
S E C R E T AR I A M U N IC IP AL D E IN F R AE S T R U T U R A U R B AN A E O B R AS

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.
Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha
Será medido por unidade de ralo instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40
mm, com grelha metálica, inclusive materiais acessórios.
Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros
Será medido por unidade de caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento da caixa de gordura com as seguintes características:
Corpo em PVC rígido, tampa reforçada em ABS, porta-tampa, anel giratório, cesta de
limpeza, sifão e plug, 2 entradas de 75mm e 1 entrada de 50mm, 1 saída de 100mm (juntas
de dupla atuação), temperatura máxima de 45°C. Capacidade de 19 litros de gordura;
referência comercial Tigre ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mãode-obra necessária para a instalação da caixa.
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm
Será medido por unidade de caixa instalada (un).
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.
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm
Será medido por unidade de caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento de caixa para inspeção do terra, cilíndrica, em PVC
rígido, diâmetro de 300 mm e altura de 600 mm; referência comercial PK-0883 da Paraklin
ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a
instalação da caixa.

9. Instalações Hidráulicas
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150
A - sem componentes
Será medido por unidade de quadro instalado (un).
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; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com
acessórios.
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A
Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
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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
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A
Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção
termomagnética, padrão bolt-on, bipolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 100 A
e tensão de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de
60 A 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.
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 30 mm, em
polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a
agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou
telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios necessários para
instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de
vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas,
massa de calefação e fita de aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou
equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação.
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 40 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.
Caixa de ferro estampada 4´ x 2´
Será medido por unidade de caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada de 4 x 2, em chapa de
aço nº 18, esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos
eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.
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Caixa de ferro estampada 4´ x 4´
Será medido por unidade de caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada de 4 x 4, em chapa de
aço nº 18, esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos
eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
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
Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
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
Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu,
têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º
e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR
7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação
do cabo.
Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
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.
Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2
lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W
Será medido por unidade de luminária instalada (un).
O item remunera o fornecimento de luminária retangular de embutir tipo calha, com corpo
e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca;
difusor plano translúcido ou pontilhado; equipada com porta-lâmpada antivibratório em
policarbonato com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, para
duas lâmpadas fluorescentes tubulares, conforme tabela; referência comercial Luminária
L40E232B da AMES, 152228 LC da ARM, FHT07-E228 da Lumicenter, PL 389/24 TL da
Prolumi ou equivalente; remunera também materiais e a mão de obra necessária para
instalação completa da luminária. Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.
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Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm,
temperatura cor 6.500 K, bivolt
Será medido por unidade de projetor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de projetor LED, potência nominal de 30W,
grau de proteção IP65, temperatura cor 6.500K, bivolt (127-240V); referência comercial
RSPM-30WBF da Iluminim; RSPM-30WBF, 438718 da Brilia ou equivalente.
Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W
Será medido por unidade de lâmpada instalada (un).
O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente de 32 W, modelo tubular com
base bipino bilateral, uso com equipamento auxiliar; referência F032 / CW-640 fabricação
Osram, TLDRS 32W-CO-25 fabricação Philips ou equivalente; remunera também o
fornecimento da mão-de-obra necessária para a instalação da lâmpada. Não remunera o
fornecimento do reator.
Interruptor com 1 tecla simples e placa
Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
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 2 teclas simples e placa
Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
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.
Interruptor com 3 teclas simples e placa
Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
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.
Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa
Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).
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.
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa
Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).
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.
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10.

Serviços Complementares

Limpeza final da obra
Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).
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.

Iguape, 07 de Abril de 2022

_________________________
Cássio Simões Faria
CREA 5069477902
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