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OBJETO: ABRIGO PROVISÓRIO PARA CÃES (FASE 1) 
ENDEREÇO: RUA ROQUE CANDOLATO 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA 
MUNICIPIO: DIVINOLÂNDIA 
ESTADO: SÃO PAULO 
DATA: 20/09/2018 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de completar o 
projeto 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. 

 
 
FECHAMENTO 
 
- FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA 

 
1) Será medido por área de fechamento instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de placa pré-fabricada em concreto, resistente à 

umidade e ao impacto, para fechamentos e/ou para vedações internas ou externas não 
estruturais;  

Nas dimensões : 35cm altura/1,5m comprimento/30mm espessura) 
 
- INSTALAÇÃO DAS PLACAS 
 
1)  Será medido por área de fechamento instalada (m²). 
2) O item remunera instalação de placa pré-fabricada em concreto, resistente à umidade e 

ao impacto, remunera também pilares de concreto para a fixação das placas, materiais 
acessórios e mão de obra necessária para a montagem e instalação completa das peças, inclusive 
reforço de juntas conforme recomendações do fabricante. Não remunera os serviços de pintura e 
acabamento final de superfície. Norma técnica: NBR 15498. 
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PISO  
 
- CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA 

 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência 

mínima à compressão de 20,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 
e 2. 

 
- LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 

MASSA EM LASTRO E / OU ENCHIMENTO 
 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para 

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

 
- NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE 

 
1) Será medido por área de piso em concreto nivelado e alisado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a 

mão de obra especializada necessária para a execução dos serviços: aplicação de régua 
vibratória treliçada ou régua vibratória simples; aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação 
de rodo de corte; queima do piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento 
final com a utilização de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado com 
declividade mínima de 0,5%, ou conforme indicado em projeto. Não remunera o fornecimento, 
o lançamento e o adensamento do concreto. 
 

 

 
TELHAMENTO 

 
- TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, 

PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM 
 
1) Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção 
horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical; 

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção 
horizontal, ou pela área de vedação lateral em projeção vertical, com os acréscimos: 

• 5% para 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. 
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2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aço zincado, acabamento 
com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil ondulado com 0,50 
mm de espessura, em qualquer comprimento; referência comercial LR 17, fabricação Perfilor 
(Perkrom), ou MBP 17,5 Super, fabricação Metalúrgica Barra do Piraí (MBP) ou equivalente; 
materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira, 
costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra necessária para o transporte 
interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas. 
 

 
- METALON 50X30MM (ESPESSURA 1,06MM) INCLUSIVE MONTAGEM 

(SUPERIOR) 
 

1) Será medido por kilo de estrutura executada (kg). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de estrutura de fixação para tela de 

aço galvanizado, fio 16BWG, conforme normas e leis vigentes, constituída em perfil de metalon 
de 50 x 30 mm; remunera também a mão de obra necessária para instalação completa da 
estrutura. 

- METALON 30X20MM (ESPESSURA 1,06MM) INCLUSIVE MONTAGEM 
(FRONTAL) 

 
1) Será medido por kilo de estrutura executada (kg). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de estrutura de fixação para tela de 

aço galvanizado, fio 16BWG, conforme normas e leis vigentes, constituída em perfil de metalon 
de 30 x 20 mm; remunera também a mão de obra necessária para instalação completa da 
estrutura. 

 
- PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA 

 
1) Será medido, por peso de aço nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de 

estrutura metálica (kg). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessórios e a mão 

de obra necessária para execução dos serviços de preparo da superfície e pintura em estrutura 
metálica, indicada para estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes 
rurais, urbanos ou marítimos abrigados, conforme descrição abaixo e recomendações dos 
fabricantes: 

a) Duas demãos de fundo alquídico modificado com resina fenólica, 
monocomponente, pigmentado com zarcão e destinado a proteção e preparo da superfície, 
espessura final de 80 micrômetros (40 cada demão); 

b) Duas demãos de tinta esmalte alquídico modificado com resina fenólica, 
monocomponente, acabamento brilhante, em várias cores, com espessura total de 50 
micrômetros (25 cada demão). 

Referência comercial: Admiral Esmalte e Admiral Primer 504 da 
Sumaré/Sherwin-Williams ou equivalente. 
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- TELA EM AÇO GALVANIZADO FIO 16 BWG, MALHA DE 1" – TIPO 
ALAMBRADO 

 
1) Será medido por área de tela instalada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tela tipo alambrado, com malha 

ciclônica tipo "Q" de 1" (25 x 25 mm) fio BWG 16 (1,651 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 de pontas dobradas; referência comercial 
fabricação Incotela, Furametal, Telas Cupecê, Alambrados Boromelo, Perame, Alambre ou 
equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 
e fixação da tela. Não remunera estrutura auxiliar de sustentação, arremates de acabamento e 
adequações civis. 

 
 

ESGOTO 
 

FOSSA SÉPTICA EM CAMARA ÚNICA TIPO BIODIGESTOR, COM FILTRO 
ANAEROBICO, ESTRUTURA EM PVC COM CAPACIDADE DE 1300 LITROS PARA 
EFLUENTES SANITARIOS 

 
1) Será medido por unidade de fossa executada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a 

execução e instalação dos serviços de escavação da vala e apiloamento do fundo; drenagem do 
lençol  freático com tubo de PVC para esgoto com 150 mm de diâmetro; reaterro, compactação 
e remoção da sobra de terra, bem como o biodigestor em pvc com capacidade de 1300 litros e 
filtro anaeróbico incluso. 

 
- CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA – CAPACIDADE 

DE 19 LITLROS 
 

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 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. 

 
- TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE 

BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ‘R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES  

 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

a) Nas redes de captação dos sistemas de esgoto e águas pluviais, prumadas, 
coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada. 
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2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos 
de PVC rígido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ‘R’, DN= 100 
mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de 
fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: 

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calha-
condutor para águas pluviais, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e 
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou 
fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 
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