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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 por escrito 

do contratante. 

 

 

1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA  

1) Será medido por área de placa executada (m²).  

2) 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 
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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. 

 

2.1 EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL  

 

1) Será medido pelo volume total, de guias ou sarjetas, aferido 

considerando-se a seção nominal de projeto e o desenvolvimento total dos 

perfis executados (m³).  

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a 

mão de obra necessária para a execução de guias ou sarjetas extrusadas "in 

loco", compreendendo os serviços: a) Piqueteamento com intervalo de 5 m, em 

trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no 

mínimo 3 m; fixação da linha de náilon nos piquetes, conforme instruções do 

fabricante da máquina extrusora e as cotas dos perfis a serem executados; b) 

Execução do perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina 

extrusora; c) Execução de juntas de dilatação por meio de corte superficial, 

com mais ou menos 0,01 cm de profundidade, sobre as faces aparentes do 

perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz da junta escavar 

buraco com a colher de pedreiro; d) Após a execução das juntas de dilatação, 

execução de acabamento com argamassa de cimento e areia por meio de 

formas de acabamento, conforme o perfil desejado; e) Remunera também o 

fornecimento da argamassa de acabamento e a mobilização e desmobilização 

de equipe e equipamentos necessários à execução dos serviços descritos. Não 
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remunera o fornecimento do concreto apropriado para a execução do perfil por 

meio de máquina extrusora, nem o fornecimento de materiais e mão de obra 

necessários para a execução de preparo de base e / ou lastro, quando 

necessários. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados 

deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos 

Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 

 

2.2 TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN = 400 MM  

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

2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto simples classe 

PS-2, seção circular, com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas 

pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro nominal de 400 mm; argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 

1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta. Remunera também a 

mão de obra necessária para a execução dos serviços: carregamento, 

assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou 

estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma 

centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento 

externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º 

em relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente 

da escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de 

execução de berço para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890. 

 

2.3 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. 
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2.4 BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA 
   
1) Será medida por unidade de boca de leão executada (un).  
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários 
para a execução da boca de leão simples, padrão PMSP, constituída por: 
alvenaria de tijolo de barro cozido; fundo de concreto; revestimento interno com 
argamassa traço 1:3 de cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3 % do 
peso do cimento e pintura com tinta betuminosa (emulsão asfáltica); cinta de 
amarração superior para apoio da grelha; grelha pesada e articulada em ferro 
fundido para boca de leão tipo GR-135 da Fuminas, GRA-135 da Afer ou 
equivalente, peso de 135 kg, carga de ruptura até 15.000 kg. Remunera 
também os serviços de escavação, apiloamento do fundo, reaterro e disposição 
das sobras. 
 
2.5 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.  
  
2.6 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 
  
1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executados 
(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. 
 
2.7 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO  
1) Será medido pelo volume total de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou 
barreiras, ou calçadas executadas, aferido considerando-se a seção nominal 
de projeto e o desenvolvimento total dos perfis executados (m³).  
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, com 
resistência mínima à compressão de 25 MPa, executado com brita nº 1 ou nº 0 
(19 mm), plasticidade “slump” de 0 + 1 cm, teor de argamassa maior ou igual 
68%, e menor ou igual a 72%, destinado à execução de guias, ou sarjetas, ou 
canaletas, ou barreiras tipo "New Jersey", ou calçadas extrudadas "in loco"; 
remunera também perdas decorrentes do processo de extrusão. Não remunera 
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o serviço de execução das guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo 
"New Jersey", ou calçadas. 
 
3.1 ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 
COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO  
 
1) Será medido por área de superfície com abertura e preparo de caixa 
executado, nas dimensões especificadas em projeto, com profundidade 
variável até 25 cm (m²).  
2) O item remunera o fornecimento dos equipamentos e a mão de obra 
necessários para a execução da abertura de caixa, compreendendo a 
escavação até 25 cm; remoção até o primeiro quilômetro; o transporte do 
material de bota-fora, até 5km, além do primeiro quilômetro, a execução do 
preparo do sub-leito compreendendo a regularização, escarificação e a 
compactação de camada de 15 cm, abaixo dos 25 cm escavados; o 
fornecimento de terra, caso não haja troca de solo, ou solo reforçado com 
aditivos químicos, brita, cal ou cimento. Entende se por fornecimento de terra o 
material que foi escavado e, não transportado além do primeiro quilômetro, seja 
utilizado para a regularização de caixa. 
 
3.2 BASE DE BICA CORRIDA  
 
1) Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões 
especificadas em projeto (m³).  
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e 
mão de obra necessários para a execução da sub-base ou base em bica 
corrida, compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, 
transporte até o local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, 
formas laterais, compactação e acabamento. Remunera também os serviços 
de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos 
florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle 
estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 
 
3.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE  
 
1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas 
dimensões especificadas em projeto (m²).  
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e 
mão de obra necessários para a execução de imprimação betuminosa 
impermeabilizante, compreendendo os serviços: fornecimento de asfalto diluído 
tipo CM-30, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; 
aplicação do asfalto formando camada betuminosa impermeabilizante. 
Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 
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3.4 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE  
1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas 
dimensões especificadas em projeto (m²).  
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e 
mão de obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, 
compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo 
RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação 
da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também 
os serviços de mobilização e desmobilização. 
 
3.5 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
QUENTE - CBUQ 1) Será medido por volume de concreto betuminoso usinado 
a quente (CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O 
item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão 
de obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto 
betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: 
fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de 
agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o 
local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, 
compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de 
mobilização e desmobilização. 
 
4.1 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. 
 
4.2 CONCRETO USINADO, 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, posto obra, de concreto usinado, 
resistência mínima à compressão de 20 MPa, plasticidade "slump" de 5 + 1 cm, 
preparado com britas 1 e 2. 
 
4.3 LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO 
OU MASSA EM LASTRO E / OU ENCHIMENTO  
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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. 
 
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO VÁRIAS CORES 20 X 20 CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA  
1) Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e 
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas 
ou dobras (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico de 20 x 20 cm, com 
espessura média de 1,8 cm, em várias cores, exceto branco, cinza e preto, 
referência ladrilho hidráulico fabricação da Fulget, ou da Fábrica de Pisos 
Paulista, ou da Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Maria Estela 
Ltda., ou equivalente; argamassa colante industrializada classe AC-II, e a mão 
de obra necessária para os serviços: preparo da argamassa colante 
industrializada; aplicação da argamassa; assentamento de ladrilho hidráulico, 
conforme paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada, 
conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não 
remunera os serviços de regularização da superfície e rejuntamento do piso. 
Normas técnicas: NBR 9457 e NBR 14081-1. 
 
REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (20 X 20 X 1,8 CM) 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM 
1) Será medido pela de área piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer 
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou 
dobras (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para 
rejunte de juntas, em várias cores, para áreas internas, externas, pisos ou 
paredes, e a mão de obra necessária para os serviços de preparo da 
argamassa, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a 
utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, 
e a limpeza das juntas, conforme exigências da norma NBR 9457, e 
recomendações dos fabricantes. 
 
 
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, 
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com espessura de 1/8"; fixação por meio de chapa de ferro galvanizado, 
espessura de 1/8" e diâmetro de 70 mm, com parafusos autoatarraxantes, em 
elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixação em 
alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em elementos metálicos; 
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. 
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