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OBJETO: - SUBSTITUIÇÃO DE FORRO NA EMEB JOSÉ PEREIRA DA SILVA  

ENDEREÇO: PRAÇA ZICO NECA – BAIRRO RIBEIRÃO DO SANTO ANTONIO 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA 

MUNICIPIO: DIVINOLÂNDIA  

ESTADO: SÃO PAULO 

DATA: 21/11/2018 

 
 

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. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES. 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE 

FIXAÇÃO / TARUGAMENTO  

1) Será medido por área real de forro demolido, inclusive sistema de fixação, 

medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da 

demolição (m²).  

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

adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de forro em 

qualquer material, inclusive o sistema de fixação (tarugamento), manualmente; a 

seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, 

NBR 15113 e NBR 15114. 
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RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, 

EXCETO BARRO  

1) Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os 

acréscimos: a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação; b) 8% para 

cobertura de 28% a 38% de inclinação; c) 12% para cobertura de 39% a 50% de 

inclinação.  

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

completa das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive 

elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

2. TELHADO. 

TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (CRFS), 

PERFIL ONDULADO DE 6 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. c) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da 

cobertura.  

2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com 

fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer 

comprimento; referência comercial fabricação Brasilit ou equivalente; materiais 

acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira 

e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem 

completa das telhas. 
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3. FORRO  

FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, 

FIXO  

1) Será medido por área desenvolvida de forro executado (m²).  

2) O item remunera o fornecimento e instalação de forro monolítico em gesso para 

uso interno "drywall", retos ou curvos, horizontais ou inclinados constituído por: 

Estrutura em perfis leves de aço galvanizado com zincagem tipo B (260 g / m²), 

compreendendo: perfis de aço com espessura de 0,50 mm, denominados canaletas 

longitudinais, ou perfil tabica, espaçados a cada 60 cm; união em aço para a fixação 

dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em aço, para a fixação dos 

perfis nos pendurais de sustentação do forro; suspensão com regulagem em aço 

galvanizado para a fixação dos montantes; pendurais em arame galvanizado nº 10 

(BWG); parafusos autoperfurantes e atarraxantes, galvanizados para a fixação das 

chapas e perfil / perfil; Uma chapa, fixada na face externa da estrutura, 

industrializada a partir da gipsita natural e cartão duplex, tipo Standard (ST), com 

espessura de 12,5 mm; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre 

chapas; fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas 

nos cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega 

rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, e massa especial para a 

calafetação e colagem das chapas. Referência Forro FGE, fabricação Lafarge 

Gypsum, ou Placostil F530, fabricação Placo, ou equivalente. Remunera também 

todo o material acessório, equipamentos e a mão de obra necessária para a execução 

de forros, de acordo com as recomendações e especificações dos fabricantes, 

inclusive a execução de recortes para luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser 

descontados os vãos decorrentes. Após o rejuntamento, os forros em chapas de 

gesso deverão apresentar a superfície lisa, monolítica e sem junta aparente, para 

receber acabamento final em pintura. Não remunera o fornecimento do acabamento 

final em pintura, nem sancas ou molduras especiais. Normas técnicas: NBR 14715 

e 15758-2. 
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4.  PINTURA 

TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando 

vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos 

acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou 

molduras desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex 

standard, diluente em água; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e 

aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, 

conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa 

internas ou externas; referências: Latex acrílico fosco Standard da Coral, Basf 

Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard da Glasurit, Novacor da Shewin 

Willians, Eucatex acrílico extra Standart da Eucatex, ou equivalente. Normas 

técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 
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