
      Prefeitura Municipal de Lavrinhas 
    Estado de São Paulo 

            Paço Municipal, 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110. 
       CNPJ: 45.200.029/0001-55 – www.lavrinhas.sp.gov.br  

 

1 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Memorial descritivo para Fechamento do Perímetro e Paisagismo do Espaço Saúde, localizada na 

Avenida Dr. Darcy Sodero Horta, bairro Recanto Tranquilo, Lavrinhas-SP. 

 

Placa de Obra 

Deverá ser instalada em um local visível ao publico e confeccionada conforme constante em planilha 

orçamentária. O adesivo deverá seguir o modelo adotado pelo governo do Estado de São Paulo. 

 

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição 

dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km 

1) Será medido pela área real de terreno, onde ocorrer a limpeza mecanizada de vegetação (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, equipamentos, a mão de obra necessária e 

ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados mecanicamente e manualmente com auxílio 

de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de 

galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, com 

diâmetro do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remoção de 

tocos, raízes e troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga 

mecanizada; e o transporte, dentro e fora da obra, no raio de até um quilômetro. 

 

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

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

2) 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"; tela tipo "Zinc Fence" da Universal, Icotela ou equivalente, com malha ciclônicatipo "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 NBR5589, 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 eferrolho com porta-

cadeado. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais e mão de obranecessários 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 GlacoZink 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. 

 

Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm – completa para coluna portão 

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 25 cm. 

 

Forma em madeira comum para coluna portão 

1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de 

interseção até 0,20 m² (m²). 
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2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução e instalação de 

formas para estrutura, em tábua de "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou 

"Qualea spp" (conhecida como Cambará) de 1" x 12" e pontaletes de "Erisma uncinatum" (conhecido como 

Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará) de 3" x 3"; incluindo cimbramento 

até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento. 

 

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (coluna portão) 

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). 

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e 

colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e 

materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de 

traspasse para emendas. 

 

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (coluna portão) 

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 betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mão de obra 

necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20 MPa. Norma técnica: 

NBR 12655. 

 

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (coluna portão) 

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos 

elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à 

obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação. 

 

Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e 

arame farpado 

1) Será medido por comprimento de cerca executada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de cerca em tela de aço galvanizado com montantes em 

mourões de concreto, constituída por: fornecimento e instalação de mourões de concreto armado, com a 

ponta inclinada a 45º, seção mínima da base 10 x 10 cm, seção mínima do topo 8 x 7 cm, conforme o 

fabricante, trecho reto com 260 cm, trecho inclinado com 40 cm, totalizando um desenvolvimento de 300 cm, 

e na projeção vertical 290 cm, com furos, cravados num espaçamento máximo de 2,40 m; fornecimento e 

instalação de tela, tipo ´´Zinc Fence´´ da Universal, 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; fornecimento e instalação de 

três fiadas de arame trançado farpado, na projeção superior inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola 

BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria A, resistência classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a 

cada 125 mm conforme NBR 6317; fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos 

seccionamentos, ou finais de cerca; arame galvanizado fio 14 BWG; materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a execução dos serviços, de limpeza do terreno; perfuração para a colocação dos mourões; 

alojamento dos mourões com um mínimo de 0,60 cm de recobrimento; instalação da tela galvanizada; 

instalação do arame farpado; reaterro, regularização e compactação do solo. 

 

http://www.lavrinhas.sp.gov.br/


      Prefeitura Municipal de Lavrinhas 
    Estado de São Paulo 

            Paço Municipal, 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110. 
       CNPJ: 45.200.029/0001-55 – www.lavrinhas.sp.gov.br  

 

3 
 

Broca em concreto armado diâmetro de 25 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 25 cm. 

 

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto em vala ou cava até 1,5m 

1) Será medido pelo volume real escavado (m³). 

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo, de 

primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 

 

Forma em madeira comum para fundação 

1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de 

interseção até 0,20 m² (m²). 

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, 

incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 

 

Lastro de pedra britada 

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. 

 

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos 

elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mão de obra 

necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20 MPa. Norma técnica: 

NBR 12655. 

 

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos 

elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à 

obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação. 

 

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa 

1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível em pintura asfáltica com solventes 

orgânicos, compreendendo: - Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, com 

as características técnicas: Densidade > 0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min, 

conforme NBR 9558; referência comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global, 

Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker, Igol A da Sika ou 

equivalente, desde que 
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atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às características técnicas acima descritas. Remunera 

também limpeza da superfície, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços. 

 

Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A 

1) Será medido pela área do vão, considerando como altura a distância entre o respaldo superior da viga 

baldrame e a cota do piso acabado (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para execução de alvenaria de 

embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão 

de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 

6136. 

 

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (coluna portão) 

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 betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mão de obra 

necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20 MPa. Norma técnica: 

NBR 12655. 

 

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos 

elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à 

obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação. 

 

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 

1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não 

se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 

totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta plástica à base de resina 

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

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

como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou condensação de água; referência 

comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais 

acessórios e mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, 

remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta, em 2 ou 3 

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

11702 e NBR 15079. 

 

INTERLIGAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA, POTÁVEL, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS) 

 

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m) 

a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar 

comprimento total de tubulação executada; 
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b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, 

considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da 

tubulação executada. 

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom 

com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4"), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. 

Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera 

também: 

a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em 

tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais 

acessórios e eventuais perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas 

com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para 

tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

 

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 

mm, inclusive conexões 

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m). 

a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores e 

subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada. 

2) O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, 

PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos 

deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de 

corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas 

com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para 

tubulações aparentes. 

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

 

CA-21 canaleta de aguas pluviais em concreto (20cm) 

Concreto usinado, Fck 15MPa, moldado in loco; Fôrma em chapa resinada e=12mm.  

1) O terreno deve ser escavado e fortemente apiloado. 

2) Lançar o concreto e executar o caimento devidamente. Quando não indicado em projeto, considerar 

declividade mínima igual a 0,3%. 

3) Executar recorte de 2,5cm em cada lado para apoio das mesmas. 

4) O acabamento final deve ser desempenado. 

 

TC-03 tampa de concreto p/canaleta ap (20cm) 

Placa pré-moldada de concreto armado com furos para drenagem; dimensões conforme desenhos: - 

Acabamento liso e sem irregularidades; fundida em fôrma de dormir (24h), feita de chapa compensada 

resinada e=12mm, ou chapa de aço; - Armação em aço CA-50 Ø=6,3mm; - Concreto usinado Fck 15 MPa. 

 

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 

1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, 

em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª 

categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade. 
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Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m 

1) Será medido por unidade de poste instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com seção circular, com carga nominal de 

200 kg e comprimento de 7,00 m; cimento, areia, pedra britada, equipamentos e a mão-de-obra necessária 

para a instalação completa do poste. 

 

Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil 

(PVC) de 3/4´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em ´´U´´ para instalações elétricas e 

de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; 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, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 

0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a 

instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 

 

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A 

1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, 

padrão "bolt-on", bipolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 100 A e tensão de 220 / 380 V, 

conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A 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. 

 

Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 240/415V, curva 

de ensaio 8/20μs, In=20kA/40kA - classe 2 

1) Será medido por unidade de dispositivo de proteção contra surto instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de supressor de surto para proteção de entrada 

elétrica ou painel de distribuição contra surtos e transientes de sobretensão em rede de corrente alternada, 

ou contínua, com as características: Classe 2, 4 pólos, equipados com cartuchos substituíveis, 

suportabilidade menor ou igual a 2,5 kV, 3F+N, Un até 240V/415V, aterramento TN-S, curva de ensaio 

8/20μs, In/Imax. 20kA/40kA; referência comercial 5SD7 464-1 da Siemens ou equivalente. 

 

Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias 

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

2) O item remunera o fornecimento de caixa de medição tipo II, dimensões 300 x 560 x 200 mm, completa 

conforme padrão concessionárias. Remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de 

obra necessária para a instalação da caixa. 

 

Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (baixa emissão de fumaça 

e gases). 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 

encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 
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termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de 

obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 

Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha de fios de 

cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 

na bitola especificada; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação 

do cabo. 

 

Conector cabo/haste de 3/4´ 

1) Será medido por unidade de conector instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de conector para cabo / haste de 3/4", corpo em latão natural ou 

estanhado com ferragem em aço galvanizado; referência comercial PK 0058 da Paraklin, PRT-905 da 

Paratec ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra para a instalação do 

conector. 

 

Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m 

1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido 

de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,4 m; referência comercial: 

PK 0065 da Paraklin, TEL 5824 da Termotécnica ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação da haste. 

 

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios. 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 75 mm, em polietileno de alta 

densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para instalações 

de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os 

acessórios necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis 

de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações 

secas, massa de calefação e fita de aviso "perigo"; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou 

equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação. 

 

Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de 

fumaça e gases 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu flexível, têmpera mole, 

classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo HEPR, coberto com composto termoplástico 

poliolefínico não halogenado e com características de não propagação e auto extinção de fogo, com baixa 

emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em serviço contínuo; 

referência comercial cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 

1 kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a 

instalação do cabo. 

 

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 
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1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, 

em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª 

categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade. 

 

Reaterro manual apiloado sem controle de compactação 

1) Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). 

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços de reaterro 

manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação. 

 

Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa 

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de cabo telefônico, tipo CCE-APL de acordo com a 

especificação TELEBRÁS 235.320.710, com 4 pares de 0,50 mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou 

polipropileno e capa externa tipo APL, para conexões telefônicas externas em instalações aéreas ou 

subterrâneas. 

 

PASSEIO E PAISAGISMO 

 

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal 

1) Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e compactação 

executada (m²). 

2) 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. 

 

Lastro de pedra britada 

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. 

 

Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck 

1) Será medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada em projeto (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba ("Goupia glabra"), 

ou Maçaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, lançamento e a execução do 

piso com acabamento desempenado, em concreto preparado no local, sem o controle do fck. 

 

Armadura em tela soldada de aço 

1) Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg). 

2) O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e colocação de telas 

de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, 

emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas 
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Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) 

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. 

 

Lavrinhas, 21 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

JOYCE LEONEL DA SILVA 

Engenheira Civil 

CREA-SP nº 5069766460 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ BENEDITO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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