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MEMORIAL DESCRITIVO 

DESCRIÇÃO:  

Memorial descritivo de Cobertura Metálica da Quadra Recanto Tranquilo, 
localizada na Avenida Darcy Sodero Horta, nº 91, Lavrinhas-SP. 

O Presente Memorial Descritivo é baseado na planilha SINAPI E CDHU com os 
critérios de Medição e Remuneração. 

1 SERVIÇOS INICIAIS  

1.1 PLACA DE OBRA 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 1) Considera material, equipamentos e mão de 
obra para confecção e instalação da placa da obra. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 1) Por 
metro quadrado (m2). PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 1) A Contratada deverá 
fornecer e instalar a placa de obra conforme modelo fornecido pela fiscalização, e 
demais placas exigidas pela legislação, no canteiro de obras e em local de boa 
visibilidade. A solicitação dos modelos padrões se fará junto à fiscalização por escrito 
após o recebimento da ordem de serviço. 2) A empresa opcionalmente poderá instalar 
a placa de identificação da empresa sem custo para a Contratante. 3) As placas serão 
executadas em chapa de aço galvanizada n.º 22, devidamente pintada com tinta 
esmalte, padrão do Ministério da Saúde, montada em estrutura de madeira de lei 
aparelhada, tipo pontaletes com dimensões de (3” x 3” com travessas 3” x 2”), 
devidamente fixada ao solo em blocos de concreto simples, ficando a face inferior da 
placa com altura de 1,20 metros do nível do solo. 4) Uso de mão de obra habilitada e 
obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). NORMAS TÉCNICAS: 
1) NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção – (18.7) 
Carpintaria 2) NBR7203-Madeira serrada e beneficiada 

2 FUNDAÇÃO DE BASE E ESTRUTURA 

2.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

  Após verificar se a locação da estaca está de acordo com o projeto, iniciar a 
escavação com cavadeira até atingir profundidade conforme projeto; Prosseguir a 
escavação com trado do tipo concha até a cota de projeto; Atingida a profundidade, 
limpar o interior do furo, removendo o material solto e apiloar a base com pilão 
apropriado; Lançar o concreto utilizando um funil, evitando o desmoronamento das 
paredes da escavação; Dispor os arranques de armadura imediatamente após a 
concretagem; Adensar o concreto ao longo do fuste da estaca com uma barra de aço. 

2.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 1) Montagem de sistema de escoramento e fôrmas 
recuperáveis de madeira, para sapata, formado por painéis de madeira compensada 
resinada, resinados de 17 mm de espessura, amortizáveis em 2 utilizações, e posterior 
desmontagem do sistema de escoramento e fôrmas. Inclusive parte proporcional de 
elementos de sustentação, fixação e escoramentos necessários para a sua 
estabilidade e aplicação de líquido desmoldante. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 1) 
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Superfície de fôrmas em contato com o concreto, medida segundo documentação 
gráfica de Projeto. PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 1) Antes de proceder à execução 
das fôrmas é necessário assegurar-se que as escavações estão não só abertas, mas 
também nas condições adequadas às características e dimensões das fôrmas. 2) Não 
poderá começar a montagem das fôrmas sem a autorização por escrito do diretor de 
fiscalização de obra, quem verificará que o estado de conservação da sua superfície e 
das uniões, ajusta-se ao acabamento de concreto previsto no projeto. 3) Limpeza e 
preparação do plano de apoio. Marcação. Aplicação do líquido desmoldante. 
Montagem do sistema de escoramento e fôrmas. Colocação de elementos de 
sustentação, fixação e escoramento. Aprumo e nivelamento das fôrmas. Humidificação 
das fôrmas. Desmontagem do sistema de escoramento e fôrmas. 4) As superfícies 
que vão ficar à vista não apresentarão imperfeições. NORMAS TÉCNICAS: 1) ABNT 
NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento. 2) ABNT NBR 15696. 
Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto. Projeto, dimensionamento e 
procedimentos executivos. 

2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 1) Os coeficientes de consumo incluem a 
montagem da armadura nas fôrmas. 2) Para esta composição admite-se uma perda 
em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de organização do 
canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar. CRITÉRIO DE 
MEDIÇÃO: 1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem 
inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo 
unitário (kg). PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 1) Executar a montagem das ferragens. 
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural. 3) Limpar as barras de aço, 
removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar. 4) Uso de mão de 
obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS: 1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de 
concreto armado – Especificação 2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na 
indústria da construção.  

2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

Peças de aço CA-50 com diâmetro, previamente cortadas e dobradas no 
canteiro; Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; Espaçador de plástico 
industrializado circular para concreto armado. Com as barras já cortadas e dobradas, 
executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, 
respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de 
no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou 
cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

Peças de aço CA-50 com diâmetro, previamente cortadas e dobradas no 
canteiro; Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; Espaçador de plástico 
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industrializado circular para concreto armado. Com as barras já cortadas e dobradas, 
executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, 
respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de 
no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto; Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou 
cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

2.7 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

Cimento Portland composto CP II-32; Areia média – areia média na umidade 
natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se 
constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder 
previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; Brita 1 – 
agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à 
norma ABNT NBR 7211; Operador de betoneira: responsável por carregar e 
descarregar o equipamento e operá-lo;  Servente: auxilia no carregamento e 
descarregamento. Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado 
graúdo na betoneira, colocando-a em movimento; Lançar toda a quantidade de 
cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de água; Após 
algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante 
da água; Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo 
fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

2.8 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 1) O coeficiente de produtividade apresentado é 
um dado médio de mercado e para obtê-lo considerou-se o transporte do concreto até 
o andar da concretagem, e os esforços demandados desde o descarregamento do 
concreto do caminhão -betoneira (ou da betoneira, no caso de ser feito em obra) até o 
sarrafeamento e desempenamento. Para esses dois últimos serviços não foram 
inclusos os esforços relativos a acabamentos especiais - como os feitos com 
desempenadeiras mecânicas. Também foi desconsiderado o esforço relativo à cura 
das peças moldadas e a mão de obra de profissionais para executar o controle 
tecnológico, mestres, eletricistas e encanadores que eventualmente acompanhem a 
concretagem. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 1) Volume calculado na planta de fôrmas 
computando uma só vez o volume referente à intersecção de pilares, vigas e lajes 
(m3). PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 1) Observar se as juntas entre as fôrmas estão 
bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento. 2) Transporte: deverá ser 
feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de 
borracha) para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a 
concretagem pela parte mais distante. 3) Lançamento: deverá ser feito logo após o 
amassamento, nas fôrmas previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o 
concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme 
as normas a 2,00 metros. Nas peças com altura maiores que 3,00 metros, o 
lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral 
das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, as citadas acima, usar tubos, calhas ou 
trombas. 4) Adensamento e Vibração: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar 
vibrar a menos de 10 cm da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve 
ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo 
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recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser 
cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se 
feche naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem 
melhores resultados. 5) Acabamento: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma 
régua de alumínio posicionada entre as taliscas e, desempenar com desempenadeira 
de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve -se 
verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o 
concreto entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de 
madeira. 6) Cura: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o 
concreto úmido por, pelo menos, sete dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e 
vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa manter-se úmido (areia, 
serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do 
vento até a desforma. 7) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de 
equipamentos de proteção individual (EPI). NORMAS TÉCNICAS: 1) NBRNM67-
Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. 2) NR18-
Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. 

As paredes para bancadas serão em alvenaria com tijolos furados, deverão ser 
alinhados corretamente e seguir distancias e alturas indicadas no projeto. Os tijolos 
deverão ser bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Os tijolos deverão ser molhados 
previamente, com assentamento formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e 
aprumadas de modo a evitar revestimentos com excessiva espessura. A espessura 
das juntas não deve ultrapassar a 15 mm, depois da compressão dos tijolos contra a 
argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar juntas abertas ou secas. 
Executar obrigatoriamente, a amarração da alvenaria na estrutura de concreto e nos 
encontros entre as alvenarias, utilizando-se armaduras longitudinais (DN ¼”) 
embutidas na argamassa de assentamento, a cada 4 fiadas. Na execução das 
alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas 
possam serperfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais a alvenaria. 

3.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 1) Os coeficientes de consumo incluem a 
montagem da armadura nas fôrmas. 2) Para esta composição admite-se uma perda 
em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de organização do 
canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.CRITÉRIO DE 
MEDIÇÃO: 1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem 
inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo 
unitário (kg).PROCEDIMENTO EXECUTIVO:1) Executar a montagem das ferragens. 
2)Obedecer rigorosamente o projeto estrutural. 3) Limpar as barras de aço, removendo 
qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também as crostas 
da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar. 4)Uso de mão de obra 
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habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).NORMAS 
TÉCNICAS: 1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto 
armado – Especificação2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria 
da construção. 

3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 1) Os coeficientes de consumo incluem a 
montagem da armadura nas fôrmas. 2) Para esta composição admite-se uma perda 
em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de organização do 
canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar. CRITÉRIO DE 
MEDIÇÃO: 1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem 
inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo 
unitário (kg). PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 1) Executar a montagem das ferragens. 
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural. 3) Limpar as barras de aço, 
removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar. 4) Uso de mão de 
obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS: 1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de 
concreto armado – Especificação 2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na 
indústria da construção 
 
3.4 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

Cimento Portland composto CP II-32; Areia média – areia média na umidade 
natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se 
constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder 
previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; Brita 1 – 
agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à 
norma ABNT NBR 7211; Operador de betoneira: responsável por carregar e 
descarregar o equipamento e operá-lo;  Servente: auxilia no carregamento e 
descarregamento. Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado 
graúdo na betoneira, colocando-a em movimento; Lançar toda a quantidade de 
cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de água; Após 
algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante 
da água; Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo 
fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

3.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 1) O coeficiente de produtividade apresentado é 
um dado médio de mercado e para obtê-lo considerou-se o transporte do concreto até 
o andar da concretagem, e os esforços demandados desde o descarregamento do 
concreto do caminhão -betoneira (ou da betoneira, no caso de ser feito em obra) até o 
sarrafeamento e desempenamento. Para esses dois últimos serviços não foram 
inclusos os esforços relativos a acabamentos especiais - como os feitos com 
desempenadeiras mecânicas. Também foi desconsiderado o esforço relativo à cura 
das peças moldadas e a mão de obra de profissionais para executar o controle 
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tecnológico, mestres, eletricistas e encanadores que eventualmente acompanhem a 
concretagem. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 1) Volume calculado na planta de fôrmas 
computando uma só vez o volume referente à intersecção de pilares, vigas e lajes 
(m3). PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 1) Observar se as juntas entre as fôrmas estão 
bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento. 2) Transporte: deverá ser 
feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de 
borracha) para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a 
concretagem pela parte mais distante. 3) Lançamento: deverá ser feito logo após o 
amassamento, nas fôrmas previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o 
concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme 
as normas a 2,00 metros. Nas peças com altura maiores que 3,00 metros, o 
lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral 
das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, as citadas acima, usar tubos, calhas ou 
trombas. 4) Adensamento e Vibração: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar 
vibrar a menos de 10 cm da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve 
ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo 
recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser 
cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se 
feche naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem 
melhores resultados. 5) Acabamento: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma 
régua de alumínio posicionada entre as taliscas e, desempenar com desempenadeira 
de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve -se 
verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o 
concreto entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de 
madeira. 6) Cura: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o 
concreto úmido por, pelo menos, sete dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e 
vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa manter-se úmido (areia, 
serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do 
vento até a desforma. 7) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de 
equipamentos de proteção individual (EPI). NORMAS TÉCNICAS: 1) NBRNM67-
Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. 2) NR18-
Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

3.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.    

Antes da aplicação do chapisco deve-se testar a estanqueidade de todas as 
tubulações de água e esgoto. A superfície deve receber aspersão com água para 
remoção de poeira e umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser 
dosados a seco. Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de 
aplicação, a fim de evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A 
argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 
O chapisco comum é lançado diretamente sobre a superfície com a colher do pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 
acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode 
ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. Atendidas as condições de 
fornecimento e execução, o chapisco pode ser recebido se não existirem desníveis 
significativos na superfície. Será empregado chapisco de argamassa traço 1:4 
(cimento e areia) em ambos os lados de todas as paredes da edificação. 
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3.7  ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

O emboço deve-se ser aplicado em alvenaria de tijolos ou blocos (cerâmico ou 
de concreto) ou em superfícies lisas de concreto que já tenham recebido o chapisco. O 
emboço deve ser aplicado no mínimo 24 horas após a aplicação do chapisco. 
Inicialmente deve ser preparada mistura de cal e areia na dosagem 1:2:8. É 
recomendável deixar esta mescla em repouso para hidratação completa do cal. 
Somente na hora de seu emprego, adicionar o cimento, na proporção de 158kg/m³ da 
mistura previamente preparada. A superfície deve receber aspersão com água para 
remoção de poeira e umedecimento da base. Utilizar a argamassa no máximo em 2,5 
horas a partir da adição do cimento e desde que não apresente qualquer sinal de 
endurecimento. Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, 
fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, atingindo a espessura 
máxima de 2cm. O emboço poderá ser desempenado e se constituir na última camada 
do revestimento. No emboço simples, a superfície deve ficar rústica, facilitando a 
aderência do reboco. No emboço desempenado a superfície deve ficar bem 
regularizada para receber a pintura final. O emboço deve ser umedecido, 
principalmente nos revestimentos externos, por um período de aproximadamente 48 
horas após a sua aplicação. Atendidas as condições de fornecimento e execução, o 
emboço pode ser recebido se não houver desvios de prumo superiores a 3mm/m. 
Colocada a régua de 2,5metros, não pode haver afastamentos maiores que 3mm para 
pontos intermediários e 4mm para as pontas. 

4 SUPERESTRUTURA /ESTRUTURA METÁLICA 

4.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 
PINTURA 
 

1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no 
projeto de estrutura metálica(kg). 
2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em 
aço ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, 
chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; 
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e 
descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo 
da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão 
visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 
 
4.2 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA 
 

1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no 
projeto de estrutura metálica (kg). 
2) O item remunera a montagem e instalação completa; preparo da superfície das 
peças por meio de jato de abrasivo e translado interno à obra de estrutura metálica. 
Não remunera o fornecimento da estrutura metálica. 
 

5 COBERTURA METÁLICA 

5.1 TELHA DE METAL ONDULADA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO) 
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CONTEÚDO DE SERVIÇO: Telhadista com encargos complementares; - 
Servente com encargos complementares; - Telha de aço zincado, trapezoidal, e = 0,5 
mm, sem pintura; - Haste reta com gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" para 
fixação de telha metálica, incluindo porca e arruelas de vedação; -Guincho elétrico de 
coluna. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Para o levantamento dos índices de produtividade 
foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a 
colocação de telhas e ajudando o transporte horizontal das peças; - Para o cálculo das 
produtividades e consumos, considerou-se inclinação do telhado de 10%; - Está 
incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos materiais à 
cobertura; - Foi considerada altura de içamento igual a 6m; - Foram separados o 
tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte 
forma: -> CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, içamento, 
descarregamento e volta); -> CHI: demais tempos da jornada de trabalho. 
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:  Na execução dos serviços os trabalhadores deverão 
estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas 
deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à 
estrutura; - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, 
sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Antes 
do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de 
tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda 
ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento 
transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo 
fabricante das telhas; - A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre 
alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do 
beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no 
sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a 
sotavento); - Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da 
telha, utilizando parafuso autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta com 
gancho em ferro galvanizado (terça em madeira); - Na fixação com parafusos ou 
hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha 
metálica 
 
5.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
 

Conteúdo do Serviço: 1) Considera material e mão de obra para confecção e 
instalação do rufo de concreto. Critério de Medição: 1) Por comprimento de rufo 
instalado. Procedimento Executivo: 1) As calhas deverão ser produzidos em concreto, 
dando acabamento à parte alta do telhado, e devem ser implantados no encontro do 
telhado com as paredes, tanto no sentido horizontal quanto lateral. 2) A face superior 
da parede deve ter uma inclinação de 5% para o lado interno a fim de evitar manchas 
precoces na fachada. 
Normas Técnicas: 1) NR18 01 1950 - Condições e meio do trabalho na indústria da 
construção - 18.18 - Telhados e coberturas. 

 

6 ALAMBRADO DE DIVISA 

6.1 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) 
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CONTEÚDO DE SERVIÇO: Serralheiro com encargos complementares: oficial 

responsável pela execução do alambrado; • Servente com encargos complementares: 
auxilia o oficial na execução do alambrado; • Tela de arame galvanizada: utilizada para 
fechamento do alambrado; • Tubo aço galvanizado DN 2”: utilizado nos montantes do 
alambrado; • Tubo aço galvanizado DN 1 ¼”: utilizado nos travamentos horizontais e 
escoramento do alambrado; • Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na 
estrutura tubular; • Eletrodo revestido: utilizado nas soldas da estrutura tubular; • 
Concreto magro: utilizado para fixar os montantes na base. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e 
ajudantes envolvidos na montagem e instalação do alambrado; • Foram consideradas 
perdas por entulho no cálculo de consumo dos tubos, tela, arame, concreto e 
eletrodos; • Para fins de quantitativos, foi considerada uma quadra de 30x20 (lateral x 
fundo), sendo que o alambrado nos fundos tem altura de 4 m e, nas laterais, altura de 
2,4 m; • Foram considerados escoramentos na estrutura; • Foi considerado que os 
montantes são chumbados à base em buraco com 50 cm de profundidade; • Foi 
considerado um montante a cada 2 metros; • Não inclui tratamento superficial (pintura 
anticorrosiva); • Não inclui mureta.  PROCEDIMENTO EXECUTIVO: Conferir medidas 
na obra; • Cortar os tubos da estrutura do alambrado, conforme projeto; • Lixar 
perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminando todas as rebarbas; • Chumbar os 
montantes na base com concreto; • Soldar os travamentos horizontais e escoramento 
do alambrado, conforme projeto; • Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos; • 
Após execução da estrutura tubular, posicionar a tela e fixá-la com amarração de 
arame em todas as malhas. 
 
 

7 PINTURA DA QUADRA 

7.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR 
 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: Pintor responsável por medir, preparar a 
superfície, pintar e verificar a qualidade do serviço; - Servente responsável por 
transportar os materiais e auxiliar o pintor em todas as tarefas; - Selador acrilico para 
paredes internas/externas, utilizado também para preparação do piso para 
recebimento da tinta de acabamento; - Tinta acrilica premium para piso; - Fita crepe 
largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitação da área de pintura e 
proteção das paredes. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Para o levantamento dos índices de 
produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a 
execução da pintura; - Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no 
cálculo dos consumos de materiais.PROCEDIMENTO EXECUTIVO: Certificar-se que 
o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias; - Antes de iniciar a pintura 
certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor; 
- Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro; - Diluir 
fundo preparador com água, 10% do volume; - Aplicar uma demão de fundo 
preparador com trincha ou rolo de lã; - Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; - 
Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após 
aplicação do fundo preparador); - Fazer retoques e cantos com trincha; - Aplicar 2ª 
demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após 
aplicação da 1ª demão); - Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação 
cruzada); - Remover fitas após secagem. 
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7.2 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 
BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: Pintor responsável por medir, preparar a 
superfície, pintar e verificar a qualidade do serviço; - Servente responsável por 
transportar os materiais e auxiliar o pintor em todas as tarefas; - Tinta borracha 
clorada, acabamento semibrilho, cores vivas; - Fita crepe largura 25mm, fornecida em 
rolo de 50 m, utilizada na delimitação da área de pintura. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
(oficiais e ajudantes) envolvidos diretamente com a execução da pintura; - Foram 
consideradas perdas no cálculo de consumo dos insumos. PROCEDIMENTO 
EXECUTIVO: Limpar o piso (varredura e lavagem) e aguardar sua completa secagem; 
- Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, círculos e semicírculos; 
empregar gabaritos adequados para as linhas curvas; - Colocar fita crepe lateralmente 
às linhas de demarcação; - Executar lixamento leve no local que receberá a tinta 
(“quebra do brilho”, com lixa fina N° 200); - Diluir borracha clorada com diluente, 30% 
do volume; - Aplicar 1ª demão de borracha clorada diluída com trincha ou rolo de lã 
dentro das faixas demarcadas; - Aplicar de 2 a 3 demãos da borracha clorada sem 
diluição com intervalo mínimo de 12 horas entre demãos; - Remover fitas após 
secagem da última demão. 
 
 

8 SERVIÇOS FINAIS 

8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 
 
Conteúdo do Serviço:1) Mão -de-obra para limpeza de pisos, revestimentos, 

pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, bancadas e esquadrias. 2) Não incluso 
ferramentas e produtos de limpeza. Critério de Medição:1) Área construída. 

 
 

Lavrinhas, 27 de agosto de 2021. 
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