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OBJETO: - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E AGUAS 

PLUVIAIS DA EMEB MOACIR LOPES DE CARVALHO 

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA 

MUNICIPIO: DIVINOLÂNDIA  

ESTADO: SÃO PAULO 

DATA: 17/09/2019 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de 

completar os projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos materiais 

e serviços a serem empregados na construção. 

A execução dos serviços obedecerá às normas e métodos da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

O emprego de materiais similares aos que tenham marca e/ou fabricantes indicados 

nestas especificações, ficará na dependência de autorização por escrito do 

contratante. 

 

 

1. DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES. 

03.01.220 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, 

INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 

QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO  

1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou 

conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).  

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos 

equipamentos adequados para a execução dos serviços de: desmonte, 

demolição e fragmentação de elementos em concreto simples com 

rompedor pneumático (martelete); a carga mecanizada; o transporte com 

caminhão, até 1 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e a 
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acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 

NBR 15113 e NBR 15114. 

 

06.12.000 - ATERRO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

06.12.020 - ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM 

MAÇO DE 30 KG  

1) Será medido pelo volume de aterro compactado (m³).  

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra 

necessários para execução dos serviços de aterro interno, com material 

existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas de 20 cm, 

com maço de 30 kg e a disposição das sobras. 

 

06.02.020 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM 

VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M  

1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo 

para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada 

peça, de 20 cm (m³).  

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 

escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 

m de profundidade. 

 

06.11.040 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE 

COMPACTAÇÃO  

1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas 

executado (m³).  

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a 

execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material existente 

ou importado, sem controle de compactação. 
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PISO 

11.02.040 CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 

200 KG CIMENTO / M³  

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em 

projeto (m³).  

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado 

não estrutural, com teor mínimo de 200 kg de cimento por m³ de concreto. 

 
11.16.080 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 

MASSA POR BOMBEAMENTO  
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo 

que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser 
computado uma só vez (m³).  

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra 
necessários para o bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou 
massa. 
 

17.03.020 CIMENTADO DESEMPENADO  
1) Será medido pela área de cimentado executado (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de 

obra necessária para a execução do cimentado desempenado, não 
remunerando a camada de regularização prévia. 

 
 ESGOTO 
 
46.05.040 TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO COLETOR 

ESGOTO, DN = 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES  
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 
 2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC 

rígido, diâmetro nominal de 150 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. 

 
49.03.036 CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA 

REFORÇADA – CAPACIDADE 19 LITROS  
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).  
2) 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 75 
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mm e 1 entrada de 50 mm, 1 saída de 100 mm (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 
mão de obra necessária para a instalação da caixa. 

 
14.02.030 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO 

COMUM  
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se 

todos os vãos (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra 

necessária para a execução de alvenaria de elevação, confeccionada em tijolo 
de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista 
de cimento, cal hidratada e areia. 
 

17.02.020 CHAPISCO  
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se 

descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos 
acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas 
desenvolvidas (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de 
obra necessária para a execução do chapisco. 

 

17.02.120 EMBOÇO COMUM  
1) Será medido pela área revestida com emboço, não se 

descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos 
acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas 
desenvolvidas (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e 
a mão de obra necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 

 
 

               GRADE DE RALO (PEDESTRE) 
             Cantoneira 1x1/8, e cantoneira 7/8x1/8. 
Ferro quadrado 3/8 e vão 3/8 na vertical 
 

INSTALAÇÃO DE GRADE DE RALO 
Sera medido pela área de grade instalada 
Remunera a colocação do suporte e a instalação da grade 
 
TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO 

65X65 CM E D= 5CM 
Sera medida por unidade instalada 
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O item remunera a confecção e colocação da tampa, os materiais, 
serviços e equipamentos necessários. 

A tampa devera ter no mínimo 5 cm de espessura, ser executada 
com concreto 20 Mpa e armada com ferro 6 mm nas duas direções e nas 
partes superior e inferior. 

 
CANALETAS DE AGUAS PLUVAIS 

 

06.02.020 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª 

CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M  

1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um 

acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões 

de cada peça, de 20 cm (m³).  

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para 

a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 

1,5 m de profundidade. 

 

11.02.040 CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 

200 KG CIMENTO / M³  

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em 

projeto (m³).  

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado 

não estrutural, com teor mínimo de 200 kg de cimento por m³ de concreto. 

 
11.16.080 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 

MASSA POR BOMBEAMENTO  
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo 

que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser 
computado uma só vez (m³).  

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra 
necessários para o bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou 
massa. 

 

17.02.020 CHAPISCO  
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se 

descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos 
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acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas 
desenvolvidas (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de 
obra necessária para a execução do chapisco. 

 

17.02.120 EMBOÇO COMUM  
1) Será medido pela área revestida com emboço, não se 

descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos 
acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas 
desenvolvidas (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e 
a mão de obra necessária para a execução do emboço comum sarrafeado. 

 

14.02.030 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO 
COMUM  

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se 
todos os vãos (m²).  

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra 
necessária para a execução de alvenaria de elevação, confeccionada em tijolo 
de barro maciço comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista 
de cimento, cal hidratada e areia. 

 

 

10.02.020 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO  
1) Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto 

de armadura (kg).  
2) 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. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

 Engº.Civil Edmilson Ap. Ribeiro 

CREA-SP: 5061033138 
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