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ANEXO IV – MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Programa PEM: Reforma/Revitalização de Praças 

LOCAL: Avenida Cachoeira Paulista – Vila Romana – Conjunto Habitacional Vila 

Romana 

MUNICÍPIO: Cruzeiro-SP 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global 
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 GENERALIDADES 

 

 Objetivo 

Este documento tem por finalidade definir e especificar os processos de execução 

dos serviços para Reforma/Revitalização de Praças no Conjunto Habitacional Vila 

Romana, na Avenida Cachoeira Paulista. 

 

Normas e Especificações 

Estas especificações  integram-se  às normas Brasileiras atinentes. Aplicam-se, 

ainda, os dispositivos das Normas de Execução e Fiscalização de Obras do 

município de Cruzeiro-SP 

A não citação específica de Normas e Especificações no corpo dos desenhos ou em 

textos não elimina o cumprimento, por parte da Empreiteira, de todas as normas 

aplicáveis ao caso. 

 



Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

Rua Capitão Néco, 18, Centro – Cruzeiro/SP 
CNPJ: 46.668.596/0001-01 

 2 
 

Procedência de dados e interpretações 

As cotas indicadas nos desenhos prevalecem sobre suas dimensões em escala. 

As especificações prevalecem sobre os desenhos. 

As dúvidas quanto interpretações dos desenhos e/ou especificações deverão ser 

resolvidas pela Engenharia e Secretaria de Obras do município. 

 

Aplicação dos materiais e atendimento ao projeto 

Todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser comprovadamente de 

primeira qualidade, atendendo rigorosamente as especificações a seguir: 

Os materiais que representarem trincas, falhas, imperfeições ou sejam de qualidade 

inferior aos especificados, serão rejeitados pela fiscalização, ficando sua remoção 

do canteiro a cargo da Empreiteira. 

A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, solicitar amostras de ensaios de qualidade 

dos materiais que julgar necessário.   

Toda o local de obra/serviço que estiver próximo de pedestres, comércio ou lojas 

deverá ser protegido e sinalizados de acordo com as normas de segurança de 

trabalho. 

Todos os trabalhadores deverão utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) e 

de identificação, sendo esta de responsabilidade da empreiteira. 

Não será admitido a construção de abrigos ou alojamentos em compensado tipo 

“Madeirit”, somente sendo aceito containers para os sanitários do tipo “Biológico”. 

 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira – Será medido 

por área de placa executada (m²). 

O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada 

conforme normas e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão 

digital de alta resolução, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm; remunera também 

o fornecimento de estrutura em madeira para fixação do banner em pontaletes e 

sarrafos em Pinho-do-Paraná (Araucária angustifolia), ou Quarubarana (Erisma 

uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará (Qualea spp), 
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travamento realizado a cada 1,5 m com pontalete, pintura em tinta PVA para 

madeira; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação 

completa da placa. 

 

2. PREPARO DA BASE E GUIAS 

2.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle 

do proctor normal – Será medido por área de plataforma, aferida na projeção 

horizontal, com regularização e compactação executada (m²). 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução de regularização e compactação mecanizada, 

englobando os serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação 

de plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto 

das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera 

também os serviços de mobilização e desmobilização. 

 

2.2 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa – Será medido pelo 

comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, de guias 

instaladas (m). 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão 

de obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: 

piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas 

pré-moldadas padrão PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 

20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, 

descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto 

para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o 

rejuntamento das guias; não remunera o fornecimento de lastro ou base para as 

guias, quando necessário. 
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3. CALÇADA 

3.1 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor 

natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia 

– Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²). 

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto 

simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 

MPa, espessura de 6 cm, na cor natural, tipos: raquete e/ou retangular e/ou 

sextavado e/ou 16 faces; referência comercial: Glasser G16 Glasser, P61635N 

Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessórios e a 

mão de obra necessária para a execução dos serviços: apiloamento da superfície; 

lançamento e execução do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, 

adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos blocos a partir de um 

meio-fio lateral, em ângulos retos ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o 

intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de 

arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos 

serrados ou cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme 

recomendações do fabricante; compactação das lajotas por meio de placa vibratória, 

juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o 

preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o consequente 

intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os blocos e as 

bordas de acabamento; não remunera fornecimento de lastro de brita, quando 

necessário. 

 

3.2 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, 

tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia – Será 

medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²). 

O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto 

simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 

MPa, espessura de 6 cm, colorido, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado 

e/ou 16 faces; referência comercial: Glasser G16 Glasser, P61635N Presto ou 

equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessórios e a mão de 
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obra necessária para a execução dos serviços: apiloamento da superfície; 

lançamento e execução do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, 

adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos blocos a partir de um 

meio-fio lateral, em ângulos retos ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o 

intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de 

arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos 

serrados ou cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme 

recomendações do fabricante; compactação das lajotas por meio de placa vibratória, 

juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o 

preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o conseqüente 

intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os blocos e as 

bordas de acabamento; não remunera fornecimento de lastro de brita, quando 

necessário. 

 

3.3 Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 

cm, com rejunte em areia – Será medido pela área revestida com piso tátil de 

concreto, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas 

desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 

O item remunera o fornecimento de piso podo tátil, para portadores de deficiência 

visual, de 20 x 20 cm, com espessura de 6 cm, em várias cores, referência Portal 

das Telhas, JM Veronezi, ou equivalente; areia, materiais acessórios, e a mão de 

obra necessária para a execução dos serviços: apiloamento da superfície; 

lançamento e execução do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, 

adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos pisos a partir de um meio-

fio lateral, em ângulos retos, ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o 

intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de 

arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com pisos 

serrados, ou cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme 

recomendações do fabricante; compactação dos pisos por meio de placa vibratória, 

juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o 

preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o conseqüente 
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intertravamento dos pisos. Remunera também o preenchimento com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os pisos e as 

bordas de acabamento. Não remunera fornecimento de lastro de brita, quando 

necessário. 

 

3.4 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ 

(execução das rampas de acessibilidade) – Será medido pelo volume acabado, 

nas dimensões indicadas em projeto (m³). 

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

areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com 

teor mínimo de 200 kg de cimento por m³ de concreto. 

 

4. PARQUINHO 

4.1 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos 

– Será medido por área, na projeção vertical, de alambrado em tela executado (m²). 

O item remunera a execução de alambrado tubular para fechamento em geral, de 

qualquer altura, aferida na projeção vertical, não sendo considerada a altura do 

chumbamento em embasamento, ou solo, constituído por: 

1) Fornecimento e instalação de montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 

1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com 

diâmetro externo de 2 e espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente no solo ou 

sobre mureta ou sobre embasamento na profundidade média de 0,50 m e com 

espaçamento máximo de 2,40 m entre colunas, extremo superior com acabamento 

superior tipo tampa em chapa de aço carbono SAE 1008 / 1012, bitola MSG 14 (2 

mm de espessura); 

2) Fornecimento e instalação de travamentos horizontais soldados aos montantes 

verticais, nas partes superior, intermediária e inferior do alambrado, em tubos de aço 

carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-

2018, com diâmetro externo de 2 e espessura de 2,25 mm; 

3) Fornecimento e instalação de três fios de cabo tirante para fixação da tela, em 

cabo de aço doce fio BWG 10 (3,40 mm), tensionado por esticadores a cada 2,40 m 

e fixados nos montantes verticais com arames amarradores fio de aço BWG 14; 
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4) Fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 15 m, ou nos 

seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de mãos-francesas em tubos de 

aço SAE 1008 / 1010 galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, 

com diâmetro externo de 2 e espessura de 2,25 mm, parafusadas ou soldadas nos 

montantes verticais; 

5) Fornecimento e instalação de tela; referência comercial Zinc Fence fabricação 

Universal, fabricação Incotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo Q de 2 (50 x 

50 mm) fio BWG 10 (3,40 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 lateral de pontas dobradas, fixada 

por meio de cabos tensores e arames de amarração; 

6) Fornecimento e instalação de arame fabricado em fio de aço doce recozido e 

zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, utilizado para 

amarração da tela e do arame farpado aos montantes verticais e travamentos. 

7) 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 elementos que compõem o alambrado, conforme recomendações do fabricante; 

referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic, 

ou equivalente; aplicação de fundo sintético branco antioxidante, para superfície de 

aço galvanizado, aplicado em uma demão, e esmalte sintético na cor alumínio, 

aplicado com duas demãos, em todo o material utilizado para a execução do 

alambrado, com exceção feita à tela; 

8) Não remunera os serviços de execução de base para fixação dos montantes, 

fundação e muretas. 

 

4.2 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo 

– Será medido por área de portão instalado (m²). 

O item remunera o fornecimento e instalação de portão pivotante de uma ou duas 

folhas com altura até 2,50 m, constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 

/ 1010 galvanizado norma ASTM A513/A513M-18, com diâmetro externo de 2; 

requadro interno em barra chata de aço carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4 x 3/16; 
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tela tipo Zinc Fence da Universal, Icotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo Q 

de 2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 

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; batentes; colunas; trinco e ferrolho com 

porta-cadeado. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais e mão 

de obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos 

pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o portão, conforme 

recomendações do fabricante, referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, 

ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. Não remunera os serviços de 

execução de base para fixação dos batentes e arremates de acabamento. 

 

4.3 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa – Será medido 

pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a 

extremidade inferior de apoio da broca (m). 

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, 

armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com 

diâmetro de 20 cm. 

 

4.4 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e 

canteiros) – Será medido pela área real de terreno onde ocorrer a limpeza e 

regularização (m²). 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a limpeza e 

regularização para a execução de paisagismo, em jardins e canteiros. 

 

4.5 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) – Será 

medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²). 

O item remunera o fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas, 

terra vegetal, sarrafo em ´´Erisma uncinatum´´(conhecida também como 

Quarubarana ou Cedrinho), ou ´´Qualea spp´´(conhecido como Cambará), nas 

dimensões de 5 x 2,5 cm; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 
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para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, 

promovendo a completa forração da superfície; irrigação; cobertura com terra 

vegetal; e o estaqueamento da grama quando necessário, em áreas abertas e 

praças. Remunera também a rega e conservação para pega das mudas e a 

substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

 

4.6 Centro de atividades em madeira rústica – Será medido por conjunto de 

centro de atividades instalado (cj). 

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalação do conjunto de centro de 

atividades constituído por: uma plataforma única com: uma prancha de 

escorregador, uma escada metálica em forma de arco, um corrimão de bombeiro e 

uma escada vertical de tronco de eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; 

acabamento dos elementos de madeira em óleo de linhaça; peças em ferro com 

tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de segurança em todas 

as conexões, referência Mini Centro de Atividades 2, fabricação Mundo Mágico ou 

equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução da fundação e base de apoio para a instalação do 

conjunto, conforme recomendações do fabricante. 

 

4.7 Balanço duplo em madeira rústica – Será medido por conjunto de balanço 

duplo instalado (cj). 

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalação do conjunto de balanço 

duplo constituído por: uma trave vertical com dois balanços de pneus, tábuas ou 

banquinhos com assentos em plásticos, madeira rústica tipo eucalipto tratados com 

autoclave, secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em óleo de 

linhaça; peças em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; 

calotas de segurança em todas as conexões, referência Balanço Americano, 

fabricação Mundo Mágico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de 

materiais e mão-de-obra necessários para a execução da fundação e base de apoio 

para a instalação do conjunto, conforme recomendações do fabricante. 
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4.8 Gangorra dupla em madeira rústica – Será medido por conjunto de 

gangorra dupla instalada (cj). 

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalação do conjunto de gangorra 

dupla constituído por: dois braços de tronco articulado na parte central promovendo 

movimentos oscilatórios em madeira rústica tipo eucalipto tratados com autoclave, 

secos e lixados; acabamento dos elementos de madeira em óleo de linhaça; peças 

em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de 

segurança em todas as conexões, referência Gangorra Dupla, fabricação Mundo 

Mágico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-

obra necessários para a execução da fundação e base de apoio para a instalação do 

conjunto, conforme recomendações do fabricante. 

 

4.9 Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) – Será medido por 

conjunto de brinquedo gira-gira instalado (cj). 

O item remunera o fornecimento posto obra e a instalação do conjunto de brinquedo 

gira-gira, tipo carrocel, constituído por: eixo em tubo de aço seção circular pintado e 

assento em madeira pintada com capacidade para 8 lugares; acabamento dos 

elementos de madeira em óleo de linhaça; peças em ferro com tratamento 

antiferruginoso e acabamento em pintura; referência Gira-Gira, fabricação Mundo 

Mágico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-

obra necessários para a execução da fundação e base de apoio para a instalação do 

conjunto, conforme recomendações do fabricante. 

 

5. SERVIÇOS FINAIS 

5.1 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm – Será medido por 

unidade de banco instalado (un). 

O item remunera o fornecimento e instalação completa de banco em concreto pré-

moldado, nas medidas 150 x 45 x 45 cm; referência comercial BVP150 da Neo-Rex 

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

execução de base em concreto. 
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5.2 Limpeza final da obra – Será medido pela área, na projeção horizontal, de 

obra limpa (m²). 

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. 

 

Os serviços quantificados na planilha orçamentária fornecida por esta 

Municipalidade retratam a necessidade do objeto apresentado. 

 

Município de Cruzeiro/SP, em 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

__________________________________ 
Técnico Responsável 

Engª Civil: Valéria Cristina de Oliveira Santos Rabelo 
CREA: 506046028-3 

 

 

De acordo. 

 

 

 

__________________________________ 
Thales Gabriel Fonseca 

Prefeito Municipal de Cruzeiro/SP 
 


