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OBJETO: REFORMA DE EQUIPAMENTO SOCIAL COMUNITÁRIO (Centro de convivência 

do idoso) 

ENDEREÇO: AV. DÉCIO QUEIROZ TELLES, CONJUNTO HABITACIONAL 

DIVINOLÂNDIA A1  

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA 

MUNICIPIO: DIVINOLÂNDIA 

ESTADO: SÃO PAULO 

DATA: 08/05/2018 

 

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. 

 

1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

03.02.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, 

INCLUINDO REVESTIMENTO 

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 alvenaria de elevação ou elemento 

vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 

15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 
04.21.100 REMOÇÃO DE PORTA DE QUADRO OU PAINEL 

1) Será medido por área de porta de quadro ou painel retirada (m²). 

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

quadro ou painel; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 
14.30.160 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, 

ESPESSURA 120 / 90 MM – 1RF / 1RF LM 

1) Será medido por área de fechamento e/ou divisória instalada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de paredes de fechamento e/ou divisórias drywall para 

vedações internas não estruturais com 12 cm de espessura e resistência ao fogo de 60 minutos, composta 

por: Uma chapa, em cada face da estrutura, tipo resistente ao fogo e com espessura de 15 mm (1 RF 15 + 

1 RF 15); isolamento acústico de 46 a 48 dB, com lã mineral (vidro ou rocha) com espessura mínima de 

50 mm; estrutura em perfis leves de aço galvanizado 

por processo contínuo de zincagem por imersão a quente, compreendendo perfis de aço com espessura de 

0,50 mm, largura nominal de 90 mm, denominados guias e montantes espaçados de eixo a eixo em 400 ou 

600 mm, conforme altura entre as fixações; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para 

acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes,  cantoneiras, tabicas metálicas e rodapés 

metálicos, quando houver; 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 170/931 rejuntamento de pega rápida em pó, para o preparo da superfície a ser calafetada, e 

massa especial para a calafetação e colagem das chapas. Remunera também a execução de recortes para 
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portas, janelas, luminárias, pilares ou vigas, não devendo ser descontados os vãos decorrentes. Não 

remunera batentes de vão de portas, sancas ou molduras. Normas técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758. 

 

 

2 REVESTIMENTO 

 
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 

 
17.02.220 REBOCO 

1) Será medido pela área revestida com reboco, 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 e a mão de obra necessária para a execução do 

reboco. 

 

11.01.100 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. 
 

11.16.060 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA 

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 estrutura. 
 

3 FORRO 

 
22.02.030 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, COM 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; 
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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. 

 

4 COBERTURA 

 
REPAROS EM CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M 

1) Será medido por comprimento retirado e reinstalado (m). 

2) O item remunera a mão de obra para reparos, retirada e fornecimento e instalação de calhas ou rufos 

em chapa galvanizada nº 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção 

em outras peças, vedação e fixação. 

 

5 AGUA FRIA 

  
23.08.040 ARMÁRIO / GABINETE DE COZINHA 

1) Será medido por área, aferida na projeção vertical, de armário instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de armário sob medida, constituído por: portas, laterais, 

dobradiças em aço, trilhos, fechos internos, puxadores. 

 

6 ACESSÓRIOS 

  
44.20.100 ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN = 1/2" 

1) Será medido por unidade de engate flexível instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de engate flexível metálico com diâmetro nominal de 1/2", 

comprimento variável de 30 ou 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação 

do engate flexível em aparelhos sanitários. 

 
44.20.620 VÁLVULA AMERICANA 
693/931 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de válvula cromada para pia, tipo americana de Ø 3 1/2” 

com cesta, sem unho, referência 1623 da Kimetais, Forusi, Esteves ou equivalente; inclusive materiais 

acessórios necessários para a instalação. 

 
44.01.110 LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA 

1) Será medido por unidade instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna; materiais para fixação; materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação. 

 
44.03.460 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN 1/2" 

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para lavatório, em latão fundido 

cromado de 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de 

água. 

 
44.20.260 SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1 1/4" X 2" 

1) Será medido por unidade de sifão com tubo de ligação instalado (un). 
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2) O item remunera o fornecimento do sifão de PVC rígido com copo tipo reforçado e tubo de 

ligação ajustável de 1 1/4"x 2"; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua 

instalação e ligação à rede de esgoto. 

 
46.05.020 TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO COLETOR ESGOTO, DN = 100 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 100 mm, 

com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitário, inclusive conexões e materiais 

acessórios, referência Coletor Esgoto da Tigre, Colefort da Amanco ou equivalente; não remunera os 

serviços de escavação. 

 

7 ESQUADRIAS 

 
24.02.080 PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA 

1) Será medido pela área da porta/portão instalada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de porta e / ou portão, sob medida, com uma ou duas folhas, tipo 

veneziana, constituído por: folhas com aletas da veneziana tipo "V" invertido, ou tipo "Z", em perfis de 

chapa dobrada de ferro nº 14 MSG; requadro para a estrutura das folhas da porta, em perfil de chapa de 

ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 (MSG); jogo 

completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis 

com as dimensões da porta; cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 

instalação; não remunera arremates de acabamento. 

 
23.20.330 FOLHA DE PORTA LISA COMUM, 82 X 210 CM 

1) Será medido por unidade de folha de porta instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta em madeira lisa para acabamento 
 

23.09.040 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA – 80 X 210 CM 

1) Será medido por unidade de porta instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarnições em 

madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a 

montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. 

 
28.01.040 FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA INTERNA COM 1 

FOLHA 

1) Será medido por conjunto de ferragem utilizado por porta instalada (cj). 

2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de 1 folha 

composto por: 3 (três) dobradiças de 3 1/2" x 3", em latão cromado; referência La Fonte Dob 90 3 1/2" x 

3", 3500 fabricação União Mundial, 346 fabricação Arouca; conjunto de  echadura de embutir cromada 

com miolo tipo gorges, um par de maçanetas retangulares tipo  alavanca e um par de espelhos 

retangulares, referência 842 / 08 CR fabricação Pado, ou 402526  Z 40 fabricação Arouca ou equivalente; 

remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e 

instalação completa da ferragem. 

 
8 VIDRO  

26.01.040 VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM 

1) Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de qualquer outra 

natureza, ou finalidade (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessórios e a 

mão de obra necessária para a colocação do vidro. 

 

9 PINTURA 
33.10.030 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO 
414/931 
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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 acrílica; tinta plástica à base de resina 

acrílica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica 

para prevenção da proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou 

quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água, 

referência Metalatex Antimofo da Sherwin Williams, ou equivalente; 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; aplicação da tinta, em 2 ou 3 demãos sobre 

superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 

15079. 

 
33.12.010 ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO 

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): 

a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo 

batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 (dois); 

b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da 

peça multiplicada por 5 (cinco); 

c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez. 

2) O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de madeira, o fornecimento de 

tinta esmalte sintético Standard, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 

11702, referência tinta esmalte Standard da Sherwin Williams, ou Coralit, ou Coral, ou Suvinil, ou 

equivalente; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de: limpeza da superfície, conforme  recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, 

em várias demãos (3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme 

especificações do fabricante. 

 

10 CORRIMÃO  

 

GRADE COM TELA ARTÍSTICA SOLDADA 1 x 1 cm E PERFIL METÁLICO 25 X 50 mm, COM 

PINTURA 

 

1) Será medido por área de grade instalada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de grade constituída por: grade com tela artística soldada 1 x 1 cm, 

dispostas horizontalmente e verticalmente, em aço SAE 1010 / 1020; requadro externo da peça, em chapa 

dobrada de aço SAE 1010 / 1020, com 1/4" de espessura; grapas em chapa de aço, ou chumbador de 

expansão, tipo parabolt, para a fixação do conjunto; cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação e fixação da grade, por meio de grapas, ou chumbadores nas paredes de 

blocos estruturais, ou de concreto, ou vigas, ou pilares, etc.; remunera também a aplicação de silicone de 

cura neutra, tipo selante perimetral, colorido, resistente ao intemperismo e à prova d'água; referência 

comercial silicone 791, fabricação Dow Corning ou equivalente, nas extremidades do batente envolvente, 

em toda a sua extensão, para vedação entre a chapa de aço e a alvenaria de bloco estrutural, ou concreto, 

ou massa de revestimento; aplicação da tinta esmalte, não remunera arremates de acabamento. 

 

 

Divinolândia, 08 de maio de 2018 

_____________________________________ 

Edmilson Aparecido Ribeiro 

Eng. Civil   CREA 5061033138 
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