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ANEXO IV – MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: Execução de Muro de Arrimo  - Escola Municipal José Ribeiro da Silva 

LOCAL: Rua Maria Antunes Gonçalves, nº 81 - Vila Biondi; 

MUNICÍPIO: Cruzeiro-SP; 

 

GENERALIDADES   
 
Objetivo 
Este documento tem por finalidade definir e especificar os processos dos serviços de 
Execução de Muro de Arrimo  - Escola Municipal José Ribeiro da Silva 
conforme assinaladas em planilha. 
 
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. 
 
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 às 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.   
Todo 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”. 
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ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
 

Referência Tabela de composição SINAPI (Ref. Jun/2022) 
Referência Tabela de composição CDHU (Ref. Mai/2022) 
Referência Tabela de composição FDE (Ref. Abr/2022) 
 
 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1 Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso 

suporte (3,0x1,5) 
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 Município de Cruzeiro, da 
empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída 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, pintadas com tinta esmalte; Pontaletes de madeira 
7,5x7,5cm; viga de madeira 6x12cm; sarrafo bruto 10x2,5cm; Marcas, 
logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de 
Padronização de Assinaturas do Município de Cruzeiro e da empresa 
Gerenciadora. Não remunera as placas dos fornecedores. 

 
1.2 Tapume com telha metálica. Af_05/2018 

1) Será medido por área, aferida na projeção vertical, de tapume executado, 
previamente aprovado pela gerenciadora e/ou contratante (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de telha trapezoidal em aço zincado, sem 
pintura, altura de aproximadamente 40mm, espessura de 0,50mm e largura útil 
de 960mm; tábua aparelhada e caibro, em maçaranduba, angelim ou 
equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução 
do tapume, conforme padrão da gerenciadora e / ou contratante. Não remunera 
a desmontagem do tapume de fechamento e remoção do material utilizado.  
 

1.3 Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, 
sem reaproveitamento. Af_12/2017 
1) Será medido por área, aferida na projeção vertical, de tapume removido, sem 

reaproveitamento (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução 

dos serviços de remoção de tapume.  
 

1.4 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² 
1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de 
meses alocado na obra (un x mês). 
2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, 
instalação, desmontagem e a remoção completa de container módulo para 
depósito, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m². 
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1.5 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências 
da CETESB 
1) Será medido por unidade de banheiro químico alugado por mês (un x mês). 
2) O item remunera a locação de banheiro químico, modelo standard, incluindo o 
transporte e instalação da cabine. Remunera também a mão de obra necessária 
para retirada de efluentes 1 vez por semana. O descarte dos efluentes deverá 
ser em locais autorizados conforme exigências da CETESB. 
 

1.6 Revolvimento e limpeza manual de solo. AF_05/2018 
1) Será medido por área de solo limpo (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução 

dos serviços de limpeza, manualmente; a remoção e a acomodação manual 
do material recolhido.  

 
 

2. INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA 
 

2.1 FUNDAÇÕES 
 

2.1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa 
1) Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo 
inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca (m). 
2) 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 30 cm. 
 

2.1.2 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação 
para colocação de fôrmas). Af_06/2017 

1) Será medido pelo volume escavado (m³). 
2) O item remunera a escavação manual para blocos de coroamento sem 
colocação de formas para concretagem das mesmas, incluindo mão de obra e 
ferramentas necessárias para tal. 
 

2.1.3 Escavação manual de vala para viga baldrame (sem escavação para 
colocação de fôrmas). Af_06/2017 (estimativa) 

1) Será medido pelo volume escavado (m³). 
2) O item remunera a escavação manual para vigas baldrames sem colocação 
de formas para concretagem das mesmas, incluindo mão de obra e ferramentas 
necessárias para tal. 
 

2.1.4 Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, 
espessura de *5 cm*. Af_08/2017 

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. 
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2.1.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 
mm - montagem. Af_06/2017 (estimativa) 

1) Será medido pelo kg de aço consumido na estrutura (kg). 
2) O item remunera a execução da armação do bloco de coroamento 
contemplando a mão de obra e os materiais necessários conforme especificação 
abaixo: 
Espaçador, cobrimento 50 mm; Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 
kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m); Corte e dobra de aço CA-50, 
diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015. 
 

2.1.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10,0 
mm - montagem. Af_06/2017 (estimativa). 

1) Será medido pelo kg de aço consumido na estrutura (kg). 
2) O item remunera a execução da armação do bloco de coroamento 
contemplando a mão de obra e os materiais necessários conforme especificação 
abaixo: 
Espaçador, cobrimento 50 mm; Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 
kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m); Corte e dobra de aço CA-50, 
diâmetro de 10 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015. 
 

2.1.7 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm 
- montagem. Af_06/2017 (estimativa) 

1) Será medido pelo kg de aço consumido na estrutura (kg). 
2) O item remunera a execução da armação da viga baldrame contemplando a 
mão de obra e os materiais necessários conforme especificação abaixo: 
Espaçador, cobrimento 30 mm; Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 
kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m); Corte e dobra de aço CA-50, 
diâmetro de 5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015. 
 

2.1.8 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10,0 
mm - montagem. Af_06/2017 (estimativa) 

1) Será medido pelo kg de aço consumido na estrutura (kg). 
2) O item remunera a execução da armação do bloco de coroamento 
contemplando a mão de obra e os materiais necessários conforme especificação 
abaixo: 
Espaçador, cobrimento 30 mm; Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 
kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m); Corte e dobra de aço CA-50, 
diâmetro de 10 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015. 
 

2.1.9 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento 
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 bombeável, 
resistência mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, 
preparado com britas 1 e 2. 
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2.1.10 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento 
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 bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 
 
 

2.2 GIGANTES 
 

2.2.1 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando CA-60 de 5,0 mm - montagem 

1) Será medido pelo kg de aço consumido na estrutura (kg). 
2) O item remunera a execução da armação dos pilares (gigantes) contemplando 
a mão de obra e os materiais necessários conforme especificação abaixo: 
Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para 
vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 25 mm; Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 
mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m); Corte e dobra de aço CA-
50, diâmetro de 5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015. 
 

2.2.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando CA-50 de 12,5 mm - montagem 

1) Será medido pelo kg de aço consumido na estrutura (kg). 
2) O item remunera a execução da armação dos pilares (gigantes) contemplando 
a mão de obra e os materiais necessários conforme especificação abaixo: 
Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para 
vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 25 mm; Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 
mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m); Corte e dobra de aço CA-
50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. 
af_12/2015. 
 

2.2.3 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. 
Af_09/2020 (pilar) 

1) Será medido pela área de forma montada na estrutura contemplando duas 
utilizações do material (m²). 
2) O item remunera a execução de montagem e desmontagem das fôrmas para 
pilares assim como seus travamentos em madeira serrada sendo reutilizado 
mais uma vez, contemplando a mão de obra e todos os materiais necessários 
para execução do serviço. 
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2.2.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento 
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 bombeável, 
resistência mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, 
preparado com britas 1 e 2. 
 

2.2.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento 
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 bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 
 
 

2.3 CINTAS / TIRANTES 
 

2.3.1 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando CA-60 de 5,0 mm - montagem 

1) Será medido pelo kg de aço consumido na estrutura (kg) 
2) O item remunera a execução da armação das vigas (cintas) contemplando a 
mão de obra e os materiais necessários conforme especificação abaixo: 
Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para 
vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 25 mm; Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 
mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m); Corte e dobra de aço CA-
50, diâmetro de 5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015. 

 
2.3.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando CA-50 de 10,0 mm – montagem 
1) Será medido pelo kg de aço consumido na estrutura (kg) 
2) O item remunera a execução da armação das vigas (cintas) contemplando a 
mão de obra e os materiais necessários conforme especificação abaixo: 
Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para 
vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 25 mm; Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 
mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m); Corte e dobra de aço CA-
50, diâmetro de 10 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. 
af_12/2015. 
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2.3.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 

1) Será medido pelo kg de aço consumido na estrutura (kg). 
2) O item remunera a execução da armação das vigas (cintas) contemplando a 
mão de obra e os materiais necessários conforme especificação abaixo: 
Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para 
vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 25 mm; Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 
mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m); Corte e dobra de aço CA-
50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. 
af_12/2015. 
 

2.3.4 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com 
pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 
utilizações. Af_09/2020 (vigas) 

1) Será medido pela área de forma montada na estrutura contemplando duas 
utilizações do material (m²). 
2) O item remunera a execução de montagem e desmontagem das fôrmas para 
vigas (cintas) assim como seus travamentos em madeira serrada sendo 
reutilizado mais uma vez, contemplando a mão de obra e todos os materiais 
necessários para execução do serviço. 

 
2.3.5 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento 

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 bombeável, 
resistência mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm, 
preparado com britas 1 e 2. 

 
2.3.6 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento 

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 bombeamento, lançamento e adensamento de concreto ou massa. 
 
 

3. PAREDES  
 

3.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19x19x39 cm – classe C 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos 
(m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para 
a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido/aparente, 
confeccionada em bloco vazado de concreto de 19 x 19 x 39 cm e resistência 
mínima a compressão de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de 
cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 
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3.2 Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos 
canaleta. AF_03/2016 
1) Será medido pelo comprimento da fiada de bloco (m). 
2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessária para 
o assentamento dos blocos canaleta de concreto 19x19x39 cm (classe C – NBR 
6136); preenchimento com graute fck=20Mpa; corte e dobra de aço CA-50, 
diâmetro de 8,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015. 
 

3.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 
1) Será medido pelo kg de aço consumido na estrutura (kg). 
2) O item remunera a execução da armação das vigas (cintas) contemplando a 
mão de obra e os materiais necessários conforme especificação abaixo: 
Espaçador, cobrimento 25 mm; Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 
kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m); Corte e dobra de aço CA-50, 
diâmetro de 8 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015. 
 

3.4 Transporte horizontal com carrinho de mão, de blocos vazados de concreto 
ou cerâmico de 19x19x39cm (unidade: blocoxkm). Af_07/2019 
1) Será medido pelo produto da unidade de bloco por kilômetro. 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários 
para o transporte horizontal dos blocos de concreto com carrinho de mão. 

 
3.5 Transporte vertical manual, 1 pavimento, de blocos vazados de concreto ou 

cerâmico de 19x19x39cm (unidade: bloco). Af_07/2019 
1) Será medido pela quantidade de bloco transportado (Un). 
2) O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para o transporte 
horizontal dos blocos de concreto com carrinho de mão. 

 
 

4. SERVIÇOS DE ATERRO / DRENAGEM 
 
4.1 Revolvimento e limpeza manual de solo. AF_05/2018 

1) Será medido por área de solo limpo (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução 
dos serviços de limpeza, manualmente; a remoção e a acomodação manual do 
material recolhido.  
 

4.2 Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de 
PEAD corrugado flexível perfurado, enchimento com brita, envolvido com 
manta geotêxtil. Af_07/2021 
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubo-dreno flexível, inclusive 
conexões, com diâmetro nominal de 4” (100 mm), diâmetro externo de 101 mm e 
diâmetro interno de 83 mm, em polietileno de alta densidade PEAD, corrugado 
perfurado, flexível, resistente a agentes químicos e intempéries, para drenagem; 
referência Geotubo Kananet da Kanaflex ou equivalente; remunera os serviços 
de escavação, preenchimento com brita nº2 (19 a 38mm) e recobrimento do tubo 
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com manta geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% 
poliéster, resistência a tração = 14kN/m. 
 

4.3 Dreno barbacã, DN 50mm, com material drenante. AF_07/2021 
1) Será medido por quantidade de tubulação instalada (Un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubo-dreno flexível, com 
diâmetro nominal de 50 mm, em PVC perfurado, para drenagem; remunera os 
serviços de preenchimento com brita e recobrimento do tubo com manta 
geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster. 
 

4.4 Lona plástica 
1) Será medido pela área de lona plástica aplicada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de lona plástica preta e a mão de obra 
necessária para a aplicação da lona. 
 

4.5 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (Retirada na jazida, sem 
transporte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1) Será medido pelo volume de solo (m³). 
2) O item remunera o material solo do tipo argila, argila vermelha ou argila 
arenosa, retirado na jazida; não remunera o transporte. 
 

4.6 Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana em 
revestimento primário. AF_07/2020 
1) Será medido pelo produto do volume de solo por kilômetro transportado, 
sendo a distância de transporte considerada desde o local de carregamento até 
a unidade de destinação final, ou da jazida, até o local de descarregamento, 
menos 1 quilômetro (m³). 
2) O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, 
descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e 
o retorno do veículo descarregado. O serviço de transporte de solo até unidade 
de destinação final 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). Estão 
inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 
regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de 
espalhamento quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e 
NBR 15114. 
 

4.7 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador 
1) Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e 
mão de obra necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, 
englobando os serviços: lançamento e espalhamento manuais do solo; 
compactação, por meio de compactador; nivelamento, acertos e acabamentos 
manuais. Não remunera o fornecimento de solo. 

 

4.8 Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) - fornecimento e 
instalação. Af_08/2021 
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1) Será medido pelo comprimento de canaleta instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para 
a instalação das canaletas de concreto simples tipo meia cana (d = 30cm) 
 
 

5. SERVIÇOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES 
 

5.1 Grama tipo Esmeralda em placas 
1) Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal 
e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; 
plantio das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; 
irrigação; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera 
também a rega e conservação para pega das mudas e a substituição de placas 
que não pegarem, num prazo de 30 dias. 
 

5.2 Manutenção mensal de placas de obra 
1) Será medido por área de placa executada (m²).  
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessárias para 
manutenção mensal da placa de obra. 
 

5.3 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 
1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na 
caçamba (m³). 
2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de 
terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou 
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, acondicionados em caçambas distintas, sem mistura de material, 
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; 
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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 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. 

 
5.4 Limpeza final da obra 

1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). 
2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários 
para a limpeza geral das paredes, canaletas, etc., inclusive varrição, removendo-
se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a 
utilização. 

 

 
 
 
 

Cruzeiro, 08 de agosto de 2022 
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