
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Estado de São Paulo

Secretaria de Obras e Planejamento
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:  SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA  PARA  EXECUÇÃO  DE  DEMOLIÇÃO  DE  PISO  E

EXECUÇÃO DE PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO PARA DE SUSTENTAÇÃO DO

TRANSFORMADOR E CABINE PRIMÁRIA E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

LOCAL: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 

ENDEREÇO:  AV.  DOS  AUTONOMISTAS,  Nº  500  –  VILA FIGUEIREDO,  RIO  GRANDE  DA

SERRA – SP

INTRODUÇÃO

O  presente  memorial  visa  descrever  as  soluções  adotadas  para  execução  dos  serviços  de

engenharia  para  execução  de  demolição  de  piso  e  execução de piso  estrutural  em concreto

armado para de sustentação do transformador e cabine primária e captação de águas pluviais.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

DESCRIÇÃO: Placa deverá ser em  chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento

anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, requadro e estrutura

em madeira.

RECOMENDAÇÕES:  O modelo da placa deverá atender as especificações determinadas pela

Secretaria de Obras e Planejamento.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado

(m²). 

Tela para Proteção de Obras – Malha 2 mm

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento, execução e instalação da tela de nylon

especificados, inclusive acessórios de madeira para estruturação e perfeita montagem da mesma.

RECOMENDAÇÕES: A área objeto deverá ser isolada, devendo a tela especificada ser instalada

no local determinado pela Secretaria de Obras e Planejamento.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de tela executado.
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Demolição Mecanizada de Concreto Armado

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a demolição de elementos executados com o material

especificado, inclusive os serviços de escavação que se fizerem necessários.

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

considerando-se o volume efetivo dos elementos demolidos, apropriado com base nas dimensões

das peças íntegras.

Carga e Remoção de Entulho até a Distância Média de Ida e Volta de 1 km

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a carga; o transporte até a distância média de 1,00 km; a

descarga.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de entulho removido medido

na caçamba do caminhão. 

Remoção de Entulho Além do Primeiro km

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a remoção de entulho, considerando-se como distância

de transporte, a distância média entre os percursos de ida e volta, com trajetos aprovados pela

Fiscalização.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O  serviço  será  pago  por  m³  x  km  de  entulho  removido,  sendo  a

quantidade de material medido na caçamba do caminhão.

Escavação Mecânica para Fundações e Valas com Profundidade Menor ou Igual a 4,0 m

DESCRIÇÃO: O custo unitário  remunera o escoramento e a sustentação das tubulações que

cruzam as escavações; a execução da escavação mecânica; o preparo do fundo da escavação;

os acertos das paredes.

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  Os  serviços  serão  pagos  por  metro  cúbico  (m³)  de  escavação

executada, medida no corte.

Carga e Remoção de Terra Até a Distância Média de 1,0 km

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a carga; o transporte até a distância média de 1,00 km ;

a descarga.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de terra removida, medida no

corte e/ou no aterro, obedecidas as geometrias de projeto; o custo unitário somente será aplicado
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no  caso  da  impossibilidade,  comprovada  pela  Fiscalização,  de  efetuar  a  carga  no  ato  da

escavação com o mesmo equipamento da escavação.

Remoção de Terra Além do Primeiro km

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o transporte de terra, considerando-se como distância de

transporte,  a distância  média  entre os percursos de ida  e volta,  com trajetos  aprovados pela

Fiscalização.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago pela unidade m³ x km de terra removida, sendo a

quantidade de material medida no corte ou no aterro compactado, obedecidas às geometrias do

projeto.

Disposição final de terra e/ou entulho limpo em aterro licenciado

DESCRIÇÃO: A disposição final de material inerte classe II será destinado ao Aterro Sanitário ou

bota-fora licenciado pela CETESB.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é por tonelada (ton) de

material descartado legalmente.

Regularização e Compactação de Subleito de Solo

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  a  compactação  da  terra  em  camadas,  inclusive

regularização do solo.

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

medida no aterro, obedecida à geometria de projeto.

PISO

Piso Estrutural em Concreto Armado – 7 cm

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e lançamento do concreto especificado,

inclusive o fornecimento da ferragem adequada, para execução de piso em concreto armado.

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

executado, considerando-se a espessura média final da camada de concreto lançada e a área

efetiva da superfície de piso executada, descontadas todas as interferências.
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Lastro de Brita

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento, lançamento e espalhamento de pedra

britada número 2 ou agregado reciclado, para lastreamento de valas.

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  serviço  será  pago  por  metro  cúbico  (m³)  de  lastro  de  brita  ou

agregado reciclado executado, considerando-se a espessura média final da camada de brita ou

agregado lançado e a largura total da vala, apropriada de acordo com os critérios estabelecidos

para o cálculo da escavação. 

Fundação de Rachão

DESCRIÇÃO:  O custo  unitário  remunera  o  fornecimento,  o  lançamento,  o  espalhamento  e  a

compactação em camadas dos materiais.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de camada acabada, medida

no projeto.

Aplicação de Lona Plástica para Execução de Pavimentos de Concreto

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  a  aplicação  de  lona  plástica  para  execução  de

pavimentos de concreto.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de lona plástica aplicada,

medida no projeto.

Cimentado Comum, Desempenado – 20 mm de Espessura

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

especificado.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de cimentado executado,

considerando-se  a  área de piso  efetivamente  revestidas,  incluídas  as  soleiras  e  descontadas

todas as interferências.

Mastique Elástico à Base de Poliuretano – Monocomponente

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  o  fornecimento  e  aplicação  do  mástique  elástico

especificado, inclusive o material de encosto e máscara, necessário à execução do serviço.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por Decímetro cúbico (d³) de material aplicado,

com base nas dimensões de projeto, considerando-se o volume de mástique necessário para uma

adequada calafetação da junta.
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Forma Comum de Tábuas de Pinus

DESCRIÇÃO: O custo  unitário  remunera o  fornecimento,  execução e  instalação da forma de

madeira  especificada,  inclusive  travamento  e  gravatas,  bem  como  a  desforma  após  a

concretagem.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²)  de forma executada,

considerando-se a área das superfícies de concreto em contato com as formas.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Retirada De Transformador De Potência – Classe 15 kv

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a retirada do transformador de potência especificado,

inclusive a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

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

retirado.

Recolocação de Transformador de Potência – Classe 15 kv

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  a  recolocação  do  transformador  de  potência

especificado.

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

recolocado.

Caminhão Carga Seca Capacidade 8 Ton. com Guindaste

DESCRIÇÃO: O custo unitário  remunera a utilização do equipamento,  contemplando os itens

demonstrados na Tabela de Especificações, Valores e Parâmetros para cálculo do custo unitário

dos Equipamentos.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O item será medido por hora (h).

Cabo de Cobre Flexível Isolado, 35 mm ²

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 item será medido por metro linear (m) de cabo flexível instalado.
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Cabo de Cobre Flexível Isolado, 70 mm²

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 item será medido por metro linear (m) de cabo flexível instalado.

COBERTURA

Estrutura de Madeira, em Terças, para Telhados Ondulados CA/AL/PL/AG

DESCRIÇÃO: O custo unitário  remunera o fornecimento e execução da estrutura de madeira

especificada,  inclusive  os  pregos,  parafusos,  ferragens  e  demais  acessórios  de  emenda,

amarração e fixação.

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

executada, considerando-se a área de projeção horizontal da respectiva cobertura.

Telha Ondulada CRFS 8 mm

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e colocação das telhas especificadas,

inclusive as perdas de corte e de recobrimento, bem como os respectivos acessórios de fixação e

de vedação estritamente de acordo com as recomendações do fabricante. Também incluem as

placas de ventilação e pingadeiras, exceto para as telhas de alumínio e aço.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²)  de telhas colocadas,

considerando-se a área de projeção horizontal da respectiva cobertura.

Retirada de Telhas em Geral,  Exclusive Telhas de Barro Cozido,  Vidro e  Estruturais  de

CRFS

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a retirada de telhas do tipo especificado, exclusive a

respectiva  estrutura  de cobertura,  bem como a limpeza,  seleção,  empilhamento  e  guarda do

material reaproveitável.

UNIDADE DE MEDIÇÃO:  O serviço  será  pago por  metro  quadrado  (m²)  de telhado retirado,

considerando-se sua área de projeção horizontal.
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Retirada de Estrutura Madeira Pontaletada – Para Telha Ondulada de Cimento Amianto,

Alumínio Ou Plástico

DESCRIÇÃO:  O  custo  unitário  remunera  a  retirada  da  estrutura  de  cobertura  especificada,

exclusive as respectivas telhas, bem como a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

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

retirada, considerando-se a área de projeção horizontal da respectiva cobertura.

Recolocação  de  Telhas  de  CRFS,  Cimento  Amianto,  Alumínio  ou  Plástico  –  Ondulada

Comum

DESCRIÇÃO:  O custo  unitário  remunera  a  recolocação  das  telhas  especificadas,  inclusive  o

emboçamento, quando se tratar de telhas de barro tipo Paulista ou Super-Paulista (Plan),  e o

fornecimento dos acessórios de fixação e de vedação necessários, quando se tratar de telhas de

crf ou cimento-amianto, alumínio ou plástico.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de telhado recolocado,

considerando-se sua área de projeção horizontal.

EQUIPE TÉCNICA

Engenheiro Civil de Obra Pleno Com Encargos Complementares

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o salário, os encargos sociais e trabalhistas.

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  item  será  medido  por  hora  (h)  efetivamente  despendida  na

elaboração de atividades correlatas à profissão indicada.

Engenheiro Eletricista com Encargos Complementares

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o salário, os encargos sociais e trabalhistas.

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  item  será  medido  por  hora  (h)  efetivamente  despendida  na

elaboração de atividades correlatas à profissão indicada.

Mestre de Obras com Encargos Complementares

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o salário, os encargos sociais e trabalhistas.

UNIDADE  DE  MEDIÇÃO:  O  item  será  medido  por  hora  (h)  efetivamente  despendida  na

elaboração de atividades correlatas à profissão indicada.
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Limpeza Geral da Obra

DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento de material e a execução de serviços

relativos  à  limpeza  geral  de  obra  concluída,  seja  construção  de  obra  nova  ou  reforma,

compreendendo a limpeza integral de seus diversos ambientes, incluída a limpeza de todos os

revestimentos laváveis aplicados em paredes, pisos e forros, bem como a limpeza das respectivas

portas, esquadrias, vidros, aparelhos hidro-sanitários e de iluminação, etc.

UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de limpeza executada,

com base na área edificada correspondente,  considerados apenas os ambientes efetivamente

limpos.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Durante a execução da obra, as contas de água bem como de energia elétrica deverão estar sob

responsabilidade da empresa até o término da obra.

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.

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 29 de Março de 2021.

_______________________________________

Engenheiro Civil Eduardo Vieira do Nascimento

Responsável Técnico

CREA: 5069604090
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