
 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro     
Estado de São Paulo 

 

Secretaria de Planejamento e Obras 
 

Rua Capitão Neco, 118 - Centro - Cruzeiro/SP - Tel..: PABX  (012) 3144-7782 1 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020 

 
ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO 

 
OBRA: EXECUÇÃO DE PARQUE LINEAR E REVITALIZAÇÃO DE ÁREA 

LOCAL: RUA VEREADOR JOÃO SILVANO DE MESQUITA - CENTRO 

MUNICÍPIO: CRUZEIRO - SP                          DATA: 09/10/2019 

TOTAL = 734,02 m 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

Objeto da Contratação: Execução de pista de caminhada ao longo da Rua Vereador João Silvano de 

Mesquita – Centro, com extensão total de 734,02 metros lineares, conforme demarcação de projetos 

juntamente com o processo. 

O presente memorial descritivo estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na 

execução das obras e serviços abaixo citados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para 

materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. Este 

memorial descritivo complementa a planilha orçamentária e projetos complementares, devendo ser 

completamente considerados os itens aqui descritos em conjunto com os projetos.  

A presente especificação refere-se ao projeto anexo e procuram indicar, sumariamente, os locais 

de aplicação dos materiais, tipos, etc. Prevalecerão sempre as cotas sobre as medidas tomadas em escala. 

Caberá à Empresa vencedora o fornecimento de todos os materiais e mão-de-obra necessários à 

execução completa das obras e serviços em empreitada global. Os serviços deverão ser executados com 

mão de obra especializada e de maneira perfeita, atendendo as normas técnicas em vigência e deverão ser 

executados rigorosamente em consonância com o projeto fornecido e/ou detalhes a serem elaborados e 

ou modificados pela Contratada, após consentimento da Fiscalização. Toda e Qualquer alteração dos 

materiais deverá ser solicitado por escrito e documentado na Secretaria de Planejamento e Obras. Toda e 

qualquer comunicação entre a Prefeitura e a Empresa será obrigatoriamente por escrito e só assim terá 

validade. 

Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou equipamento a ser 

utilizado, e existir necessidade de aplicação de outros materiais não constantes desta especificação ou do 

projeto, deverão os mesmos ser de qualidade igual ou superior aos substituídos, e previamente aprovados 
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pela Secretaria de Planejamento e Obras (SPO) desta PMC. Todos os materiais a serem empregados na 

obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as  

especificações técnicas a eles pertinentes. Todos os materiais, equipamentos e acessórios que compõem 

cada serviço, mesmo que vistoriados separadamente, só terão sua aceitação final, quando da realização 

dos testes de todas as instalações e constatação do seu correto funcionamento, através da aceitação pela 

Secretaria de Planejamento e Obras. 

Caberá a empresa executora a responsabilidade da segurança e da boa execução das obras, ficando 

a seu critério a elaboração do planejamento dos trabalhos, bem como a escolha do equipamento auxiliar 

de construção, para o melhor andamento dos trabalhos, respeitando e atendendo o Cronograma 

equivalente a Planilha Orçamentária. A Prefeitura Municipal, entretanto, poderá exigir o equipamento 

mínimo, visando à obtenção do ritmo de trabalho programado e a perfeição da execução das obras.   

Os reparos, substituições e/ou modificações que se apresentem necessários para o correto 

funcionamento da unidade serão de inteira responsabilidade da Executante.  

Para materiais, serviços e instalações, deverão ser adotados, além dos documentos e projetos, as 

normas técnicas, recomendações e descrições das normas brasileiras ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas). Nos casos omissos as normas, poderão ser complementadas por normas de outras 

entidades como, exemplo as Concessionárias de Energia Elétrica local. 

Caberá à Executante após o término de cada instalação ou serviço, a execução do cadastramento 

de todas as alterações que tenham sido introduzidas no projeto e aprovadas pela SPO. 

A Empresa vencedora deverá permitir a fiscalização da SPO espontaneamente, de todas as formas, 

para o desempenho das suas funções dentro destas especificações, do contrato e nos casos omissos ou 

imprevistos, dentro das normas de boa técnica; 

A Empresa vencedora (executora) deverá também atender quanto ao que segue: 

 Colocar à disposição da fiscalização todos os meios de qualquer natureza, 

necessários e aptos a permitir o controle dos serviços executados e daqueles em execução nas 

instalações das obras, dos materiais dos equipamentos; 

 

 Ficam reservados a fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou não, previsto no contrato, nestas especificações, no projeto em tudo mais que de 

qualquer forma se relaciona ou venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra em questão.  
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Em caso de dúvida, a fiscalização submeterá o assunto à instância superior, a Procuradoria Jurídica 

da Prefeitura; 

 A empresa vencedora deverá colocar à disposição da fiscalização todos os meios de qualquer 

natureza, necessários e aptos a permitir o controle dos serviços executados e daqueles em execução nas 

instalações das obras, dos materiais dos equipamentos; 

 A fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da 

obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos da segurança disciplinar 

ou outros. Será exigida a caderneta de obras no local da Obra por todo o período de obra e a Empresa 

devera manter engenheiro responsável pela obra no local em período integral e o mesmo devera fazer 

vistoria semanal, acompanhado da fiscalização da SPO; 

 A empresa vencedora deverá apresentar a SPO, em cada medição mensal, após concordância e 

consentimento do gestor da obra dos serviços executados e aprovados na apresentação da analise da “pré 

medição”, cópia das notas fiscais onde deverá constar o nº do contrato da obra, no mínimo 10 fotos da 

etapa e a medição correspondente ao período; 

Os trabalhos que forem rejeitados pela fiscalização da Prefeitura deverão ser refeitos pela 

empreiteira, sem ônus para a Prefeitura. Qualquer trabalho, que não esteja especificado no contrato, 

deverá ter prévia autorização da fiscalização, antes do seu inicio; 

 O prazo da obra é improrrogável, ressalvados os motivos de força maior, independente da vontade 

da empreiteira. Os motivos de força maior que possam justificar suspensão de contagem do prazo, 

somente serão considerados pela fiscalização quando apresentados na ocasião das concorrências 

anormais; 

Todos os materiais e louças que forem retiradas do local da obra, em caso de reforma, deverão ser 

levadas com prudência ao depósito da Prefeitura, localizado no Bairro de Itagaçaba, com a autorização da 

Fiscalização da Prefeitura e o transporte dos materiais servíveis só poderá ocorrer após sua liberação. 

 

Antes do início da execução das obras, a empresa vencedora deverá apresentar as devidas ART´S 

de Execução, Direção e responsabilidade técnica sobre a obra e só iniciar as obras após o recebimento da 

ORDEM DE SERVIÇO, emitida pela Secretaria de Planejamento e Obras. 
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É de responsabilidade da Contratada a confecção e instalação de Placa de Obras, conforme modelo 

a ser fornecido pela Secretaria de Planejamento e Obras. 

 

EXECUÇÃO 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  

Após a limpeza do terreno, a obra deverá ser locada conforme projeto de arquitetura apresentado, 

onde consta implantação e Locação da obra, e demais informações necessárias, devendo também seguir 

as especificações aqui consignadas para a sua execução, visando à integridade física dos transeuntes e 

evitando os transtornos internos nas áreas operantes do mencionado estabelecimento. 

A obra deverá ser limpa diariamente, sendo removidos todos os detritos dela resultantes em 

caçambas apropriadas e fechadas. A limpeza deverá incluir pisos, paredes, azulejos, louças, metais, vidros, 

etc. 

 

2.0 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS 

 
2.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO 
REVESTIMENTO 
Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou 

aferido antes da demolição(m³).  

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 fundação ou de 

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

15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

2.2  ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO  

Será medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m³).  

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária para a 

execução de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria,  englobando os serviços: escavação e 

carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de um quilômetro; descarregamento para distâncias 

inferiores a um quilômetro; locação dos platôs e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não 

remunera a limpeza e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raízes e troncos 
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2.3 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO 

MATERIAL 

Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou 

aferido antes da demolição (m³).  

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.  

 

2.4 REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA, MATERIAL VOLUMOSOS E MISTURADO 

POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL 

Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³).  

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 
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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. 

 

2.5 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA DE MADEIRA 

Será medido por unidade retirada (un).  

O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada de folha de esquadria em 

madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

3.0 ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO 
 

3.1 ALVENARIA E BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 19CM 

Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).  

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a execução de  alvenaria de 

vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco cerâmico vazado para  vedação de 19 x 19 x 39 cm; 

assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.  Normas técnicas: NBR 15270-1 

 

4.0 ATERRO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

4.1 ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁEA INTERNA COM MAÇO DE 30kg 

Será medido pelo volume de aterro compactado (m³).  

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. 

  

5.0 GUIAS E SARJETAS 

 
5.1 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 
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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  

e argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o fornecimento de lastro ou base 

para as guias, quando necessário. 

 
5.2 GUIA PRÉ MOLDADA CURVA 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 1 m no máximo, para 

trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 m; fornecimento de guias curvas 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. 

 

6.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS DE CONCRETO 
 

6.1 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35MPa, ESPESSURA DE 6CM, 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 consequentes intertravamento dos blocos. Remunera também o 
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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. 

 

6.2 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35MPa, ESPESSURA DE 6CM, 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 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. 

 
 

7.0 LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA EM VIGOTAS TRELIÇADAS LAJOTAS 
  

7.1 LAJE PRÉ -FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12(8+4) E CAPA COM 
CONCRETO 25Mpa 

 
Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).  

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica com altura de 8 

cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de estocagem das vigotas e lajotas 

cerâmicas; conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento 

das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a 

execução do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execução e 
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instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento 

até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra 

para a execução da armadura transversal, da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando 

necessárias e também do aço para armadura de distribuição. 

 

8.0 ELEMENTOS EM FERRO 
 

8.1 CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2' 
 

Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado (m).  

O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado com 

diâmetro de 1 1/2"; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte de fixação em chapa de ferro 

galvanizado com 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; 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. 

 

9.0 ELÉTRICA 
 

9.1. SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA 
 
Será medido por unidade de suporte instalado (un).  

O item remunera o fornecimento de suporte de fixação, tipo tubular de aço carbono, em poste de 

iluminação tipo pétala; referências comerciais: TPC 105/1-0° da Trópico, DTS-1-60 da Repume, SUP-1 da 

AMES, RCA Lâmpadas, SB-1 Reto da Induspar ou equivalente. 

 

9.2 LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 6250 ATÉ 6674 lm, EFICIÊNCIA MÍNIMA 113 lm/w 
 
Será medido por unidade de luminária instalada (un).  

O item remunera o fornecimento de luminária led retangular em poste fixo, composta por led IRC>=70, 

temperatura de cor 5.000 K, fluxo luminoso de 6.250 até 6.674 lm, facho luminoso aberto, vida útil >=50.000 

h, potência entre 40 e 59 W, driver multitensão compatível com limites mínimo e máximo entre, 90 a 305 V, 

eficiência mínima 113 lm/W, corpo em alumínio com pintura, em várias cores, IP>=54, grau de proteção IK>= 
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09. Não remunera o poste. Referência comercial: Luminária CLU-M60 fabricação Conexled, TK SL-50  

fabricação Ledstar, GL216 80W fabricação Glight ou equivalente; remunera também equipamentos, 

materiais, acessórios e a mão-de-obra para a instalação completa da luminária. 

 

9.3 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO 25 mm 
 
Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).  

O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo  leve, diâmetro 

externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm,  referência 3/4´´, 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. 

 

9.4 CABO DE COBRE DE 2,5 mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM  PVC 70°C 
 
Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).  

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento 

termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; 

remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma 

técnica: NBR NM 247-1. 

 

9.5 CABO DE COBRE DE 6 mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM  PVC 70°C  
 
Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).  

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento 

termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; 

remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma 

técnica: NBR NM 247-1. 

 

9.6 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10A ATÉ 50 A 
 
Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).  

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,  
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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. 

 
9.7 SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO, COM FOTOCÉLULA, PARA LÂMPADA QUALQUER 
 
Será medido por unidade de sensor de presença instalado (un).  

O item remunera o fornecimento e instalação de sensor de presença modelo para teto, com fotocélula, com 

alcance de 6 m, 120º, tensão 127 V / 220 V, desligamento da lâmpada em 1 ou 4 minutos; referência 

comercial 325349 fabricações A Santos ou equivalente. 

 

10.0 BANCOS 

 
10.1 BANCO DE MADEIRA SOBRE ALVENARIA 
 
Será medido por metro quadrado de banco instalado (m²).  
O item remunera o fornecimento e instalação da madeira certificada (madeira com Documento  de Origem 

Florestal DOF), em vigas aparelhadas com espessura de 4 cm, largura de 10 cm, sem  encosto, com 

tratamento à base de verniz fungicida, referência Osmocolor Montana/Verniz  Stain fabricação Suvinil, ou  

equivalente, sobre alvenaria. Remunera também materiais  acessórios para a instalação completa do banco 

sobre a alvenaria. 

 

11.0 LIXEIRAS  

14.1 LIXEIRA PARA PÁTIOS E PARQUES REDONDA SUSPENSA 

Será medido por unidade de lixeira instalada (un).  

O item remunera o fornecimento e a instalação completa de lixeira redonda suspensa, fabricada em chapa 

fina com aplicação de fundo preparador seguido de esmalte acetinado na cor preta, suportes em tubo 3/4” 

com sistema pivotante. 

 

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

15.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA 

Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).  
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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. 

 

 

SEGURANÇA E DANO 
 
As obras serão desenvolvidas sob orientação de engenheiro que deverá conduzi-las, conforme especificações e 

medidas de segurança que venham julgar necessária. 

Para a execução dos trabalhos, quaisquer que sejam, deverá haver plena proteção contra o risco de acidente, com 

relação ao próprio pessoal da empreiteira e a terceiros, independentemente da transferência do risco a companhias 

ou a institutos seguradores. Para isto, a empreiteira deverá cumprir fielmente o estabelecido na Legislação Nacional, 

no que concerne à segurança e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as normas, a critério da 

fiscalização, apropriadas e específicas à segurança de cada tipo de serviço. 

A empreiteira será responsável por todo e qualquer dano, seja de que natureza for causada ao Estado, à própria 

obra em particular, a terceiros ou a propriedade de terceiros, provenientes de execução dos serviços a seu cargo ou 

de sua responsabilidade, direta ou indireta. 

A responsabilidade geral da construção, de todas as formas, recairá sobre a empreiteira, que não poderá iniciá-la 

antes da ordem de serviços emitida pela Secretaria de Planejamento e Obras (SPO), bem com da apresentação da 

ART do responsável técnico. 

 

Observação: A empresa vencedora deverá planejar a logística do canteiro para receber e armazenar e será a única 

responsável pela guarda e proteção dos materiais. 
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