
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria de Obras e Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS  E

REPAROS 

LOCAL: VELÓRIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ENDEREÇO: AVENIDA JEAN LIEUTAUD – BAIRRO JARDIM SANTA TEREZA

MUNICÍPIO: RIO GRANDE DA SERRA

INTRODUÇÃO

O presente  memorial  visa  descrever  as  soluções adotadas  para  execução dos

serviços  civis  e  reparos na  edificação  do Velório  Municipal  de  Rio  Grande da  Serra,

localizada à Avenida Jean Lieutaud – Bairro Jardim Santa Tereza no Município de Rio

Grande da Serra, São Paulo.

FORRO

Forro De Gesso Acartonado Tipo FGE (Fornecimento E Instalação)

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento do material e a execução do forro

especificado, inclusive os perfis de fixação, atirantamento e os acabamentos perimetrais.

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  quadrado  (m²)  de  forro

executado, considerando-se a área efetiva da superfície acabada.

Tinta Acrílica – Reboco com Massa Corrida
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DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e aplicação de massa corrida e

tinta de base acrílica, padrão 1ª linha/premium, sobre superfícies rebocadas de alvenaria

ou concreto, inclusive o preparo das superfícies e a aplicação de líquido selador.

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  quadrado  (m²)  de  pintura

executada, considerando-se a área das superfícies efetivamente pintadas, desenvolvidas

todas as espaletas, ressaltos ou molduras e descontados todos os vãos e interferências,

quaisquer que sejam suas dimensões.

PAISAGISMO

Aterro, Inclusive Compactação

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera os serviços de aterro manual de pequena monta,

compreendendo  o  transporte  e  lançamento  de  terra,  dentro  dos  limites  da  obra,  e  o

apiloamento manual necessário à correta compactação do solo.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de aterro executado,

calculado no aterro compactado.

Fornecimento de Terra, Inclusive Corte, Carga, Descarga e Transporte até 1 km

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  os  serviços  de  corte  e  carregamento

mecanizados, executados na jazida, bem como o tempo do caminhão à disposição, o

transporte até o primeiro quilômetro e a descarga nos limites da obra.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de terra fornecida,

calculado no aterro compactado.
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Recolocação de Terra de Jardim

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de retirada de terra e

substituição  por  terra  preparada,  considerando-se  o  volume  real  utilizado  no

preenchimento das covas para o plantio das espécies vegetais ou o volume real utilizado

na camada superficial especificada.

Grama Tipo São Carlos em Placas (Anoxonopus Obtusifolius)

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e plantio da grama especificada

em  placas,  inclusive  revolvimento  e  ajuste  do  solo,  a  remoção  dos  detritos,  a

regularização do solo e o fornecimento da terra preparada para o plantio,  bem como

eventual replantio que se fizer necessário.

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  quadrado  (m²)  de  grama

especificada.

Lirio (Hemedocallis Flava)

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  plantio  da  forração

especificada, em mudas, inclusive revolvimento prévio do terreno, remoção de detritos,

regularização  e  fornecimento  de  terra  preparada  para  plantio,  bem  como  eventual

replantio que se fizer necessário.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por dúzia (dz) de forração plantada.

COBERTURA
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Rufo em Chapa de Aço Galvanizado N.24 – Desenvolvimento 50 cm

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e colocação da calha/rufo do

material  especificado,  inclusive as  perdas de recobrimento,  bem como os respectivos

acessórios de fixação e de vedação.

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  linear  (m)  de  calha/rufo

colocado, considerando-se o comprimento efetivamente instalado.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Luminária  Comercial  de  Embutir  com  Difusor  Transparente  ou  Fosco  para  2

Lâmpadas Tubulares de LED 18/20 w – Completa

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  montagem  de  todos  os

componentes  do  aparelho  de  iluminação  especificado,  bem  como  sua  instalação  no

respectivo ponto de luz

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  unidade  (un)  de  aparelho  de

iluminação instalado.

Cabo  de  Cobre  Flexível  Isolado,  10  mm²,  Anti-Chama  450/750  V,  para  Circuitos

Terminais – Fornecimento e Instalação

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  instalação  do  condutor

especificado inclusive eventuais perdas de corte e o material necessário para a execução

de emendas e derivações.

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  linear  (m)  de  enfiação

executada, considerando-se o comprimento efetivo dos condutores instalados. 
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Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado, Antichama 25 mm (3/4”)

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  instalação  do  eletroduto

especificado, inclusive eventuais perdas de corte e as respectivas conexões, buchas e

arruelas, bem como a abertura e fechamento de rasgos em paredes, quando se tratar de

tubulação embutida, ou ainda sua fixação por meio de grampos e/ou presilhas, quando se

tratar de tubulação aparente.

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  linear  (m)  de  tubulação

executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido. 

Remoção de Luminária Interna para Lâmpada Fluorescente

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  a  remoção  do  aparelho  de  iluminação

especificado  inclusive  eventuais  componentes  elétricos  a  ele  agregados,  quando

inaproveitáveis e concomitantemente removíveis.

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  unidade  (un)  de  aparelho  de

iluminação removido.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Todos os serviços obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e

NBR’s e estarão sob fiscalização e orientação dos profissionais responsáveis.

Durante a obra, a empresa contratada terá total responsabilidade sobre os materiais e

maquinários utilizados no local, desta forma a manutenção ou desaparecimento de algum

item não será de responsabilidade da prefeitura.
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Cores e tipos de acabamentos em geral serão definidos e/ou aprovados pela Secretaria

de Obras e Planejamento desta Prefeitura.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, aos 01 de Março de 2021.

Engenheiro Eduardo Vieira Do Nascimento

Secretário de Obras e Planejamento

CREA: 5069604090
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