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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 do contratante 

 

1.0  Fundação, base do reservatório 

1.1 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca 
tipo hélice contínua 
em solo 
1) Será medido por taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para 

estaca tipo hélice contínua em solo (tx). 

2) O item remunera a mobilização e desmobilização, entre a empresa fornecedora e a 

obra, de equipamentos necessários a execução dos serviços de estaca tipo hélice 

contínua em solo. 

 

1.2 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo 
1)  Será medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nível do 

terreno e a cota inferior da estaca (m). 

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

a execução da estaca tipo hélice contínua, para diâmetro de 25 cm, compreendendo os 

serviços: perfuração com equipamento especial à rotação em solo, com sistema de 

monitoramento; injeção de concreto bombeável, por meio de bomba de injeção tipo 

estacionária ou móvel, com a capacidade de bombeamento mínimo de 20 m³ / h e 

pressão superior a 6 MPa, até 50 cm além da cota de arrasamento; colocação da 

armadura; preparação da cabeça das estacas ou corte das mesmas, para incorporá-las 



aos blocos de fundação; não remunera o fornecimento da armadura montada, do 

concreto usinado bombeável, de acordo com as especificações do projeto das estacas 

e a remoção do material escavado proveniente da perfuração até o bota-fora. 

 

1.3 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 
1) Será medido pelo volume real escavado (m³). 

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

manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 

 

1.4 Lastro de pedra britada 
1)  Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 

a)  Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

b)  Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de 

obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 

 

1.5 Forma em madeira comum para fundação 
1)  Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se 

descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e 

instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 

 

1.6 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 
1)  Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, 

dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer 

comprimento; estão incluídos no item 

os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de 

desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas. 

 

1.7 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 
1)  Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 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. 

 

1.8 Concreto usinado, fck = 30 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 30 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com 

britas 1 e 2. 

 

1.9 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 
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 transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação. 

 

2. Reservatório / motor bomba 
 
2.1 Reservatório tubular metálico vertical – capacidade 8000 litros 

Confeccionado em chapas de aço carbono de alta resistência a corrosão, e qualidade 

estrutural (ASTM A36) 

Pintura interna: uma demão de pintura epox com espessura de 25 micrometros e 

acabamento em epóxi poliamida com espessura seca de 75 micrometros. 

Pintura externa fundo primer e acabamento em resina alquímica 

O item remunera o fornecimento do reservatório, escada fixa, suportes para fixação da 

tubulação, suporte de para raios e luz piloto suporte interno para bóia chumbadores 

para ancoragem, bocais com rosca padrão, extravasor, dreno de limpeza e mão de 

obra e materiais para instalação. 

 

2.2 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões 
1)   Será medido por comprimento de tubulação executada (m) 

 a)  Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de 

água fria, considerar comprimento total de tubulação executada; 

b)  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. 

2) 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. 

 

2.3  Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 
21,6 a 12,0 m³/h 
1) Será medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo 

com a vazão exigida em projeto (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba centrífuga 

multiestágio trifásico, potência de 7,5 cv para vazões de 21,6 até 12,0 m³ por hora e 

alturas manométricas de 30,0 até 80,0 m.c.a. respectivamente; referência comercial 

75 MC3-T da Jacuzzi, ME 2275-V da Schneider ou equivalente. Remunera também 

materiais complementares, acessórios como chumbadores e a mão de obra necessária 



para a fixação, instalação completa do conjunto motor-bomba, realização dos testes 

de funcionamento e termo de garantia. 

 

2.4 Abrigo para bomba de incêndio 
Conforme catalogo técnico do FDE – AI 01 

 

3. Instalações hidráulicas 
 
3.1 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões 
1) Será medido por comprimento (m): 

a) Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de 

tubulação executada; 

b) Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d´água e reservatórios, 

cada conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, 

acrescido ao comprimento da tubulação executada. 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de ferro galvanizado classe 

média DIN 2440, diâmetro nominal de 2 1/2", inclusive conexões e materiais 

acessórios; abertura e fechamento de rasgos, grampos ou presilhas quando tubulação 

for aparente. 

 

3.2 Mão francesa de 700 mm 
1) Será medido por unidade de mão francesa instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de mão francesa de 700 mm, inclusive parafuso de 

cabeça abaulada tipo M 16 de 45 mm com arruela quadrada para fixação e a mão-de-

obra necessária para a instalação da mão francesa em postes. 

 

3.3  Pintura duas demãos esmalte face aparente de tubulação Φ 2 ½”,sera medido por 

metro de tubulação pintada. 

3.4 Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) 
1) Será medido por unidade de abrigo instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento do armário em chapa nº 20, com cesto para 

mangueira, nas dimensões de 60 x 90 x 17 cm; porta com ventilação e visor de vidro, 

inclusive ferragens e trinco; registro globo angular (45º) de 2 1/2"; chave tipo Storz 

dupla em latão de alta densidade e resistência, de Ø 1 1/2" e/ou 2 

1/2", tampão de engate rápido, em latão, com corrente para fixação, diâmetro 

nominal de 2 1/2"; duas mangueiras de 1 1/2" com reforço têxtil em fios sintéticos, 

revestidas internamente de borracha, pressão mínima de prova de 28 kgf / cm², 

pressão mínima de ruptura de 55 kgf / cm², pressão mínima de trabalho de 14 kgf / 

cm², conforme NBR 11861, comprimento total de 30 m, em dois módulos de 15 m 

cada;adaptador de engate rápido de latão de 2 1/2" x 1 1/2"; esguicho em latão com 

jato regulável de 2 1/2" (63 mm) que opera em 3 posições: bocal fechado, jato sólido e 

neblina; niple cônico galvanizado a fogo 2 

1/2"; parafusos diâmetro 6 mm com arruela de latão, bucha plástica S 8 e a mão de 

obra necessária à instalação completa de todos os componentes; remunera também o 

serviço de pintura esmalte na cor vermelho brilhante. 

 



3.5 Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e 
válvulas 
1) Será medido por unidade de abrigo completo executado e instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais necessários para execução de um 

abrigo, constituído por: alvenaria de bloco de concreto de vedação (19 x 19 x 39) cm, 

revestido com chapisco, emboço, reboco e pintura acrílica (inclusive preparo); base e 

laje de cobertura em concreto armado fck = 20,0 MPa e lastro de pedra britada. 

Remunera também o fornecimento de válvula de gaveta em bronze, com haste não 

ascendente e extremidades rosqueáveis, diâmetro nominal de 2 1/2" classe 200 libras, 

válvula de retenção vertical em bronze com diâmetro nominal de 2.1/2", niple cônico 

galvanizado a fogo 2 1/2"; tubo em aço galvanizado SCH40 sem costura e conexões 

com diâmetro nominal de 2 1/2" e pintura esmalte com acabamento acetinado ou 

brilhante (inclusive preparo). Remunera tampa em chapa de aço n°14, galvanizado, 

com dobradura tipo diamante, requadro em cantoneira de aço galvanizado de 1" x 1" x 

1/8", suporte externo em cantoneira de aço galvanizado de 1" x 1" x 1/4", dobradiças 

em perfis chatos de 1" x 1/4", rebite em aço, gancho porta-cadeado em aço 

galvanizado, aplicação de uma demão de galvanização a frio anticorrosiva e pintura 

esmalte com acabamento acetinado ou brilhante (inclusive preparo). Inclui materiais 

acessórios e de vedação; e mão de obra completa necessária para execução do abrigo, 

pinturas e preparos, serviços de limpeza, escavação, reaterro e apiloamento do 

terreno, e serviços de instalação completa de todos os componentes hidráulicos, 

inclusive testes de tubulação. 

 

4.0 Extintores / sinalização 
 

4.1 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg 
1) Será medido por unidade de extintor instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico 

seco, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor = 

fosfato monoamônico, capacidade = 4 kg, destinado para a extinção de incêndios de 

classe A (madeira e papel), "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos). 

Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula 

estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte 

sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga 

intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², 

mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, com suporte para 

fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808. 

 

4.2 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio 
1) Será medido por unidade de placa instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalização (200x200x2mm), 

constituída por: chapa em PVC rígido, fotoluminescente (aluminato de estrôncio), com 

espessura mínima de 2 mm, fita dupla face para fixação paralela na superfície; texto 

em vinílico adesivo; referência comercial: E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa, 

17388 da TAG Sinalização ou equivalente. Remunera também o fornecimento de 

certificado, materiais acessórios e mão de obra necessária para a fixação completa da 

placa, inclusive limpeza da superfície a ser aderida. 



 

4.3 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de 
rota de evacuação e saída de emergência 
1) Será medido por unidade de placa instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalização (240x120x2mm), 

constituída por: chapa em PVC rígido, fotoluminescente (aluminato de estrôncio), com 

espessura mínima de 2 mm, fita dupla face para fixação paralela na superfície; texto 

em vinílico adesivo; referência comercial: S2 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalização, S2 

da Perfect Vision ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, 

materiais acessórios e mão de obra necessária para a fixação completa da placa, 

inclusive limpeza da superfície a ser aderida. 

 

4.4 Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de caixa de medição polifásica tipo III, dimensões 

500 x 600 x 200  materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da 

caixa. 

 

5. 0 Corrimão / Guarda corpo / rampas 
 
5.1 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ 
1) Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado 

(m). 

2) O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço 

galvanizado com diâmetro de 2"; suporte em chapa de ferro galvanizado, com 

espessura de 1/8"; fixação por meio de chapa de ferro galvanizado, espessura de 1/8" 

e diâmetro de 70 mm, com parafusos auto-atarrachantes, em elementos de concreto; 

ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou solda, para a 

fixação em elementos metálicos; sinalização tátil por meio de anel em aço inoxidável 

com textura contrastante à textura do corrimão, instalado 1,00 m antes das 

extremidades do corrimão, conforme determina NBR 9050, NBR 9077 e NBR14718; 

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o 

chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O item 

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 

componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante; referência comercial 

Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. Não 

remunera a sinalização tátil. 

 

5.2 Corrimão duplo com montante vertical aço galvanizado com pintura esmalte 

Conforme catalogo técnico FDE - CO 35. 

 

6.0 Instalações elétricas 
 
6.1 Alimentação e Quadro Bomba 
 
6.1.1 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 



2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com 

proteção termomagnética, padrão "bolt-on", bipolar, modelos com correntes variáveis 

de 10 A até 50 A e tensão de 220 / 380 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. 

 

6.1.2 Demolição manual de concreto simples 
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 ferramentas 

adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de 

elementos em concreto simples manualmente; a seleção e a acomodação manual do 

entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

6.1.3 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 
1) Será medido pelo volume real escavado (m³). 

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

manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 

 

6.1.4 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm 
1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado 

flexível, tipo leve, diâmetro externo de 32 mm, diâmetro interno de 25,0 mm, 

espessura da parede de 0,3 mm, referência 1´´, cor amarela, referência Tigreflex, 

fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente 

quando embutidas em paredes de alvenaria; 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 e a instalação de arame galvanizado para 

servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 

 

6.1.5 Caixa de passagem em alvenaria 0,40 X 0,40 X 0,40 m  

Conforme manual FDE 

 

6.1.6 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, 

têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo 

HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme 

norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a 

enfiação e instalação do cabo. 

 

6.1.7 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da 

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 



2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, 

areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima 

à compressão de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 

 

6.1.8 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 
Bolt-on - 150 A - sem 
componentes 
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de sobrepor 

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 QDSTG-U-II Universal, 

referência 904507 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos 

disjuntores, nem de barramento com acessórios. 

 

6.1.9 Contator de potência 32 A - 2na+2nf 
1) Será medido por unidade de contator instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de contator de potência para corrente 

nominal de 32 A, com dois contatos normalmente abertos e dois contatos 

normalmente fechados, para tensões variáveis de 24 V até 440 V e freqüência de 50 Hz 

ou 60 Hz conforme o modelo; referência comercial 3TF44 22  fabricação Siemens ou 

equivalente. 

 

6.1.10  Sinalizador com lâmpada 
1) Será medido por unidade de sinalizador instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de botão sinalizador frontal com 

lâmpada, referência 3SB30 da Siemens, ou equivalente. 

 

6.1.11 Botoeira com retenção para quadro/painel 
1) Será medido por unidade de botoeira instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de botoeira tipo cogumelo (bloco de 

contato+flange+frontal) em poliamida ou policarbonato, com um contato 

normalmente fechado, acionamento com retenção, trava, giro para soltar (1NF), para 

quadro e / ou painel. 

 

6.1.12 Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização 
1) Será medido por unidade de botoeira instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de botoeira, tipo liga / desliga de 

embutir, sem sinalização, com contatos de prata a prova de faísca e componentes de 

função elétrica em liga de cobre, para comando duplo; referência comercial 3SB06 01-

7BG da Siemens ou equivalente. 

 

6.2 Botoeiras e alarmes 
 
6.2.1 Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios 



1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em 

aço carbono de 3/4", tipo médio, com as características: costura longitudinal; luva e 

protetor de rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 

13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para 

instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o 

fornecimento de materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução dos 

serviços: 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. 

 

6.2.2 Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C – para detecção de incêndio 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento do cabo de cobre, com 2 condutores em cobre nú 

de têmpera mole, com diâmetro nominal de 2 x 1,5 mm², encordoamento classe 4; 

isolação termoplástico para têmpera mole VC / E 105°C, nível de isolamento de 600 V, 

para o sistema de detecção de incêndio. Remunera também materiais acessórios e a 

mão de obra necessária para a instalação do cabo. Norma técnica: NBR 17240. 

 

6.2.3 Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em 
VC/E 105°C – para detecção de incêndio 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento do cabo de cobre, com 3 condutores em cobre nú 

de têmpera mole, com diâmetro nominal de 3 x 1,5 mm², encordoamento classe 4; 

isolação termoplástico para têmpera mole VC / E 105°C, nível de isolamento de 600 V, 

para o sistema de detecção de incêndio. Remunera também materiais acessórios e a 

mão de obra necessária para a instalação do cabo. Norma técnica: NBR 17240. 

 

6.2.4 Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 
12 laços, 220 V/12 V 
1) Será medido por unidade de central de sinalização de incêndio instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de central de sinalização de incêndio com bateria 

para autonomia de 1 hora, carregador e flutuador e de bateria automático, destinada à 

alimentação de equipamentos para detecção e alarme de incêndio, com acionamento 

manual por meio de botoeiras tipo quebra-vidro, disparo automático do alarme 

sonoro e indicação no painel ou quadro, até 12 laços em 12 V, consumo máximo de 

55 W (em carga), tensão de alimentação 220 V; referência comercial Decta 18P / 12 V 

da Gevi Gamma, ou CSIS 12 / 12 da Aureon, ou equivalente. Remunera também 

materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação da central. 

 

6.2.5 Sirene tipo corneta de 12 V 
1) Será medido por unidade de sirene instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de sirene tipo corneta, com potência 

nominal de 12 V, potência sonora de 110 dB a 120 dB um metro de distância, potência 

elétrica de 48 W a 20 W; referência comercial AN/12 V Aureon, GLK, DNI ou 



equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a 

instalação da sirene. 

 

6.2.6  Acionador manual quebra-vidro endereçável 
1)  Será medido por unidade de acionador instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de acionador manual tipo quebra 

vidro endereçável para acionamento de alarme tipo quebra vidro, em plástico ABS 

antichama, com acionamento automático através de botão push-botton ou manual 

através de chave reed swit; sistema de supervisão de estado de rede através de leds 

indicadores; referência comercial: Ascael, Asc ou equivalente. Remunera também 

material acessórios para instalação. 

 

6.2.7 Botoeira para acionamento da bomba de incêndio 

Conforme catalogo técnico FDE 

 

6.3 Iluminação de emergencia 
 
6.3.1 Iluminação autônoma de emergência LED 

Conforme catalogo técnico FDE – IL-83 

 

6.3.2 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 
1)  Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, 

têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo 

HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme 

norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a 

enfiação e instalação do cabo. 

 

6.3.3 Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em 

aço carbono de 3/4", tipo médio, com as características: costura longitudinal; luva e 

protetor de rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 

13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para 

instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o 

fornecimento de materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução dos 

serviços: 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. 

 

6.3.4 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). 

2) 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. 

 



6.3.5 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A 
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 

2) 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  

 

7.0 Central GLP + rede de gás 
 
7.1 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg 
1) Será medido por unidade de abrigo executado (un). 

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e mão-de-obra necessários para a 

execução do abrigo de gás constituído por: alvenaria de bloco de concreto, revestida 

com chapisco, emboço, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples; 

laje de cobertura em concreto armado; portão, 1,50 x 1,50 m, em tela de arame fio nº 

10, malha 2" e tubo galvanizado 2" com acabamento em pintura óleo sobre base 

antioxidante; remunera também o fornecimento e instalação de tubos e conexões em 

aço schedule 80 de 3/4"e 1/2", registros, válvulas, acessórios, dois cilindros com carga 

de 45 Kg; os serviços de pintura com tinta a base de alumínio para a tubulação, 

limpeza e apiloamento do terreno. 

 

7.2  Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de cobre, diâmetro nominal 

de 22 mm (3/4"),classe A; inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e 

fechamento de rasgos e recobrimento com argamassa à base de isolante térmico, 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 

quando a tubulação for aparente. 

 

8.0 Serviços gerais 
 
8.1 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, 
terra, madeira, papel, plástico e metal 
1) Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³). 

2) 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) 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; 

b) 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; 

c) 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; 

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na 

caçamba; 

e) 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. 

f)  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; 

g)  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. 

 

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

2) 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. 
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