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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Título do Projeto: Reforma e Ampliação de UBS, Quadras, Praças e Execução de 

Gradil 

Proprietário(s): Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos 

Local: Diversos 

Bairro / Loteamento: Diversos, Ferraz de Vasconcelos - SP 

 

1. OBJETIVO: 

O objetivo deste Memorial Descritivo é estabelecer condições gerais, 

especificações técnicas e exigências, por parte da Prefeitura Municipal de Ferraz de 

Vasconcelos, para as obras de Reforma e Ampliação de UBS, Quadras, Praças e 

Execução de Gradil em Ferraz de Vasconcelos - SP 

 

2.  CONDIÇÕES GERAIS:  

• CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos.  

• CONTRATADA: Empresa da Construção Civil, ganhadora do processo 

licitatório para a execução da obra acima descrita.  

• A Execução total da obra deverá ser em função do Memorial Descritivo da 

Planilha Orçamentária constantes do processo licitatório, quanto à sua 

distribuição, dimensão, detalhes técnicos e arquitetônicos, obrigando-se a 

CONTRATADA a apresentar A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

do engenheiro civil responsável pela obra. 

• Execução da obra de acordo com a boa técnica e seguindo-se normas da 

ABNT e as especificações técnicas fornecidas pelos fabricantes dos 

materiais e pela Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de 

Ferraz de Vasconcelos. 
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• As disposições e dimensões de todos os ambientes serão as indicadas no 

projeto anexo, salvo alterações que venham a ser necessárias para 

satisfazerem as exigências do CONTRATANTE sempre combinado com as 

legislações Municipais. Estaduais e Federais vigentes.  

• Em caso de dúvidas, qualquer modificação do projeto, de detalhes ou 

especificações técnicas, somente poderão ser modificadas após prévia 

autorização da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de 

Ferraz de Vasconcelos.  

• O prazo de execução da obra é de 120 dias a partir da data de emissão da 

respectiva ordem de início da obra. 

• Após o término e a limpeza final da obra, será feita uma vistoria pela 

Fiscalização para o recebimento provisório da obra por parte da 

CONTRATANTE, onde serão relatados eventuais ajustes de obra a serem 

executados pela CONTRATADA. Após a execução por parte da 

CONTRATADA de todos os ajustes determinados, a obra será recebida de 

forma definitiva pela CONTRATANTE.  

• Manter engenheiro civil e/ou encarregado de obra para contatos que se 

fizerem necessários na obra.  

• Manter livro de ocorrência na obra onde serão relatadas todas as ocorrências 

e os serviços executados diariamente. Ao final da obra, o livro de ocorrências 

deverá ser entregue a Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal 

de Ferraz de Vasconcelos.  

• A CONTRATADA deverá fornecer EPI’s (equipamento de proteção individual) 

a seus funcionários. Preferencialmente, caso necessário, instituir e manter 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA e obedecer as Normas 

Reguladoras – NR (Ministério do Trabalho e Emprego), sobre segurança do 

trabalho, em especial a NR – 18, que estabelece diretrizes de ordem 

administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a 

implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança 

nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da 
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Construção Civil, sendo que a segurança do trabalho na obra é de total 

responsabilidade da CONTRATADA.  

• O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, 

notadamente nas vias de circulação, passagens ou escadarias. 

• O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e 

removidos. 

• Quando houver diferença de nível, a remoção de entulhos ou sobras de 

materiais deve ser realizada por meio de equipamentos mecânicos ou calhas 

fechadas. 

• As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos devem 

ser empilhadas, depois, retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de 

amarração. 

• Atender também à Legislação Específica para construção de Canteiro de 

Obras.  

• Manter pessoal uniformizado e identificado nas dependências da obra.  

• O recebimento definitivo da obra pela Prefeitura Municipal de Ferraz de 

Vasconcelos NÃO exime a CONTRATADA de suas garantias e 

responsabilidades contratuais com relação à obra executada, devendo a 

mesma proceder quaisquer reparos e consertos solicitados pela Fiscalização 

após a entrega da obra, ainda que estes itens não tenham sidos detectados e 

por ocasião da vistoria final ou que tenham surgidos com a utilização da obra. 

• Todos os materiais, provenientes das demolições, limpeza ou qualquer outro 

entulho gerado na obra, deverão ser removidos pela CONTRATADA e dado a 

eles o destino apropriado e legal. 

• A responsável pela remoção e pela destinação do entulho é a CONTRATADA, 

que deverá providenciar documento comprobatório de que o entulho foi 

entregue em área licenciada para a destinação adequada dos resíduos da 

construção civil, devendo fornecer cópia autenticada de tal documentação a 

Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Ferraz de 

Vasconcelos.  
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3. SERVICOS PRELIMINARES 

A Empreiteira deverá fornecer e instalar, em local previamente indicado pela 

fiscalização, uma placa de obra de aço galvanizado para a identificação da obra 

medindo 2,00x6,00m, bem como a placa dos responsáveis técnicos pelos projetos e 

execução da obra, exigida pelo CREA. 

4. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Todos os serviços de demolição e retirada deverão ser executados conforme 

planejamento feito com cada unidade para que não interfira no funcionamento da 

mesma. Todas as demolições e retiradas deverão ser executadas seguindo as 

especificações dos projetos e planilhas. A demolição deverá ser realizada de forma 

sistemática e organizada.  

Todo o entulho gerado requer a remoção e disposição em local legalizado através 

de caçambas metálicas para destinação do mesmo. Compõem os serviços de 

retiradas e demolições o que segue: 

 Remoção de lâmpada a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. Retirada 

de luminária interna para lâmpada fluorescente. 

 Demolição manual de concreto, fragmentação de elementos em concreto simples 

manualmente; a seleção e a disposição do entulho em caçambas metálicas 

Retirada de folha de esquadria de madeira (portas de madeira) e a seleção e a 

guarda das peças reaproveitáveis. 

 Retirada completa das telhas em diferentes perfis, inclusive elementos de fixação, 

a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis, conforme as necessidades de cada 

unidade e os itens em planilha orçamentária 

 Execução de demolição de alvenaria em geral desmonte, fragmentação dos 

elementos com a disposição em caçambas metálicas 

 Demolição de revestimentos de piso executados com argamassa de qualquer tipo 

(cimento e areia, granilite ou alta resistência) ou com ladrilhos cerâmicos em geral e 
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materiais similares (lajotas, pastilhas, etc.), inclusive a respectiva argamassa de 

regularização e/ou assentamento. 

 Remoção de pintura em alvenaria e concreto com lixamento nas paredes internas 

e externas, de acordo com a planilha orçamentária de cada unidade. 

 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento em 

grades ou gradis de ferro, caixilhos de ferro, no plano vertical ou horizontal. 

  Retirada de forro em réguas de pvc - inclusive perfis inclusive a limpeza, seleção, 

empilhamento e guarda do material reaproveitável.  

 Deverão ser removidas as esquadrias metálicas inclusive gradis de proteção das 

janelas para que recebam pintura nas duas faces limpeza, seleção e guarda do 

material reaproveitável, para que sejam recolocadas. 

 Retirada de aparelhos sanitários, inclusive acessórios, bacias sanitárias, 

lavatórios, mictórios, tanques e outros aparelhos sanitários semelhantes, inclusive os 

respectivos acessórios, bem como a limpeza, seleção e guarda do material 

reaproveitável. 

 

5. SUPERESTRUTURAS 

Estrutura Metálica para cobertura em policarbonato, telhas metálicas e escada de 

acesso. A execução da estrutura metálica será regida pelas prescrições constantes 

das normas da ABNT. A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral 

responsabilidade do construtor por sua resistência e estabilidade. 

 Antes da montagem, as peças pré-fabricadas deverão ser dispostas em local 

apropriado e de forma adequada que possibilite a fiscalização a sua conferencia. 

Deverão ser observados entre outros os seguintes aspectos: espessuras das chapas, 

empenos, abaulamentos, chanfros, furacões e principais dimensões, e a qualidade da 

fabricação e das soldas, as quais serão aprovadas desde que não apresentem 

fissuras nem escorias, haja completa fusão entre a metal base e o material depositado 

e todos os espaços entre os elementos ligados tenham sido preenchidos. 

 As superfícies serão tratadas e protegidas pelas seguintes etapas: limpeza 

manual (escovas de fios de aço) e/ou mecânica (lixadeiras) para remoção de 

oxidações; limpeza por solventes para retirada de óleos e graxas; pinturas de fundo 
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em duas demãos para proteção contra corrosão; pinturas de acabamento, em duas 

demãos, com a cor definida em projeto e para sustentação da cobertura. 

 

6. ALVENARIAS 

Será utilizada alvenaria de bloco de concreto vedação/estrutural, para uso 

revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e 

resistência mínima a compressão de 3 Mpa e 4Mpa, assentada com argamassa mista 

de cimento, cal hidratada e areia, não sendo permitido o corte das peças para atingir 

as espessuras requeridas. A alvenaria será utilizada em muros de divisa, abrigos de 

gás, abrigo de entrada de energia entre outros serviços, conforme planilhas. 

 O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos, com os blocos assentados 

sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu 

comprimento. A largura do bloco correspondera à espessura da alvenaria.  

 Caso as dimensões dos blocos a empregar obrigarem a pequena alteração desta 

espessura, as modificações nas plantas serão feitas pelo empreiteiro, sujeitas à 

aprovação da fiscalização, não implicando porem qualquer alteração no valor do 

contrato.  

 Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria; 

entre dois cantos ou extremos já levantados estear-se-á uma linha que servira de guia, 

garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada.  

 As juntas entre os blocos deverão ser uniformes com espessura de 10 mm. 

 

7. COBERTURAS 

Revisão de telhados em geral, exclusive para telhas de barro cozido ou vidro, 

compreendendo, além de cuidadosa inspeção para tomada de goteiras, o 

reposicionamento das telhas integras que se apresentarem deslocadas, a remoção 

daquelas que se apresentarem danificadas, e os serviços de escovamento e limpeza 

das mesmas, exclusive fornecimento de elementos de fixação. Recolocação de telhas 

de barro. 
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Estrutura de madeira tesourada e pontaletada para telha de barro, telha ondulada 

de cimento reforçado, alumínio ou plástica , conforme necessidade de cada unidade e 

planilha orçamentária,- vãos até entre 7,00 e 10,00 m fornecimento de: madeira seca 

maciça, referência Goupia glabra(conhecida como Cupiúba), ou Erisma uncinatum 

(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como 

Cambará), ou Manilkara spp (conhecida também como Maçaranduba), ou outra 

madeira equivalente classificada conforme a resistência à compressão paralela às 

fibras de acordo com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como 

nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou 

fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da 

madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, estribos, 

braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento 

galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão-de obra 

necessária para a confecção e montagem de estrutura completa, para cobertura em 

telhas cerâmicas, de cimento reforçadoconstituída por: armação principal em treliças 

paralelas (tesouras) e trama com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme 

projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalização e determinações na NBR7190. 

Fornecimento das telhas em chapa de cimento reforçado com fio sintético (CRFS), 

em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer comprimento; materiais 

acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e 

a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem 

completa das telhas. 

Fornecimento e instalação de Telhas em chapa de aço zincado, acabamento com 

primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil trapezoidal 

com 0,50 mm de espessura, altura de 40 mm, em qualquer comprimento; remunera 

também materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, 

metálica ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de 

obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa 

das telhas. 

Fornecimento e instalação de Calha, rufo, afins em chapa galvanizada cortes 

conforme discriminação nas planilhas orçamentárias inclusive materiais acessórios 

para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. 
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Fornecimento e colocação de telhado em policarbonato alveolar 6 mm, 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. 

8. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 

8.1. CHAPISCO 

Argamassa de cimento Portland e areia no traço 1:3 em volume. 

A areia não pode conter impurezas, matéria orgânica, torrões de argila ou minerais 

friáveis (que se desagregam facilmente com o simples manuseio). A dimensão 

máxima característica da areia tem de ser de 5 mm. 

Antes de iniciar o chapisco, testar a estanqueidade de todas as tubulações de 

água e esgoto. Em seguida, molhar abundantemente o substrato para que não ocorra 

absorção, principalmente pelos blocos, da água necessária à cura da argamassa do 

chapisco. 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 

excedente da argamassa que não aderir à superfície, não pode ser reutilizada, sendo 

expressamente vedado reamassá-la. 

 

8.2. EMBOÇO 

Argamassa mista de cimento Portland, cal hidratada e areia média, utilizada no 

teto, parede interna e parede externa, respectivamente, para regularização, com 

espessura máxima de 20 mm. 

O emboço somente poderá ser aplicado após a pega completa do chapisco. Deve 

ser empregado no máximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura com a água e 

desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. Após a execução das 

guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, entre as guias, em camada 

uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser 

revestida, com auxílio da colher de pedreiro. Retirar o excesso e regularizar a 

superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser 

preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, 

repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea. 
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8.3. REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

Fornecimento e assentamento de revestimento em porcelanato esmaltado 

acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção 

BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada. 

Fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte 

flexível para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a 

execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e 

aplicação da argamassa colante industrializada, assentamento das peças conforme 

exigências das normas e recomendações dos fabricantes e o rejuntamento das peças 

com junta média até 5 mm.  

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 

acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com 

argamassa colante industrializada. 

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de 

primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos 

internos/externos de paredes, formato 15x15 cm, estilo monocolor, fornecimento de 

argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em diversas cores e a mão 

de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície 

de  assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, 

assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos 

fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Não remunera os 

serviços de regularização da superfície. 

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente 

com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com 

argamassa colante industrializada, rejuntado 

 

Nos revestimentos cerâmicos deve-se seguir as seguintes recomendações:  

Antes do início do serviço de assentamento, verificar se todas as instalações 

elétricas e hidráulicas já foram executadas.  

• A base de assentamento deve ser constituída de um emboço sarrafeado, 

devidamente curado. A superfície deve estar áspera, varrida e posteriormente 

umedecida.  
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• A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas peças com 

o lado liso da desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando cordões 

para garantir a melhor aderência e nivelamento.  

• As peças devem ser assentadas de forma a amassar os cordões, com juntas de 

espessura constante, considerando prumo para juntas verticais e nível para juntas 

horizontais. Recomenda-se a utilização de espaçadores. 

• Após a cura da argamassa de assentamento, os azulejos devem ser batidos, 

especialmente nos cantos; aqueles que soarem ocos devem ser removidos e 

reassentados.  

• Após 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar limpas) as 

peças devem ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com 

desempenadeira de borracha evitando o atrito com as superfícies das peças, 

pressionar o rejuntamento para dentro das juntas; o excesso deve ser removido no 

mínimo 15 minutos e no máximo 40 minutos, com uma esponja macia e úmida.  

• A limpeza dos resíduos da pasta de rejuntamento deve ser feita com esponja de 

aço macia antes da secagem. 

 

9. PISOS EM GERAL 

Piso em concreto armado, fck = 20 MPa, esp. 8 cm, incluindo lastro de brita com 

esp. 5 cm considerando-se a espessura média final da camada de concreto lançada e 

a área efetiva da superfície de piso executada, descontadas todas as interferências. 

Fornecimento e lançamento do concreto especificado, inclusive o fornecimento da 

ferragem adequada, para execução de piso em concreto armado. 

 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa, 

fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o lançamento 

do concreto e a execução do piso com acabamento desempenado. 

 A execução dos pisos só poderá ser iniciada após a conclusão dos revestimentos 

das paredes e será finalizada antes das pinturas. 

 Regularização com argamassa de cimento e areia nos locais espessura de 3 cm 

nas unidades definidas conforme planilha orçamentária. A argamassa é aplicada com 

auxílio de régua, deixando-a completamente alinhada e uniforme. 
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 Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia pré-

moldados para pavimentos articulados, com espessura de 6cm e espessura de 5cm 

da areia como a sub-base. 

O terreno deve ser previamente regularizado e fortemente apiloado. Nos pontos 

em que se apresentar muito mole, a terra deve ser removida e substituída por material 

mais resistente. 

Para o assentamento dos blocos, e estendida uma camada de areia, espessura 

mínima de 5cm. A areia deve ser assentada de forma uniforme utilizando uma placa 

vibratória para garantir a compactação. 

As fiadas devem ser regulares, encaixando perfeitamente as peças, mantendo a 

homogeneidade do desenho e da espessura das juntas. Os blocos devem ser 

compactados com a placa vibratória e em seguida espalha-se uma camada de areia 

fina. A areia e varrida, para penetrar nos vãos das juntas. As bordas laterais do piso 

devem ser arrematadas para impedir seu escorregamento. 

 

10. FORROS 

Deverá ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou com finalidade de 

ocultar tubulações aparentes. Os ambientes que receberão o forro estão indicados em 

projeto. A base de sustentação poderá ser a parte inferior de lajes ou a estrutura da 

cobertura. Para arremate de encontro entre o forro e a parede deverão ser instaladas, 

na parede, peças apropriadas de acabamento. O forro deverá ser pintado. 

Deverá ser marcado, em todo o perímetro, da parede, o nível determinado do pé 

direito, fixando fios flexíveis entre as paredes paralelas, que servirão de referência 

para a fixação das placas. Peças apropriadas para a fixação das placas deverão ser 

fixadas na base de sustentação, por meio de tirantes fixados na estrutura. As placas e 

perfis deverão ser nivelados, alinhados e encaixados e as placas deverão ser 

parafusadas em estrutura de aço. 
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11. PINTURA 

As pinturas serão executadas de acordo com as cores determinadas pela 

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos e estas especificações cujas amostras 

serão apresentadas previamente pela Contratada para aprovação da Fiscalização. 

 A aplicação dos sistemas de pintura se fará estritamente de acordo com as 

recomendações do respectivo fabricante, principalmente no que dizer respeito à 

preparação da superfície, equipamento empregado, número e espessura de demãos, 

etc. 

Os fabricantes das tintas deverão prestar, através de pessoal técnico qualificado, 

toda a assistência que se faça necessária para uma melhor aplicação do material, 

verificando o equipamento, superfície e métodos de aplicação, etc. 

 Os serviços incluem todo o fornecimento das pinturas indicadas, de toda a mão de 

obra necessária e sua consequente aplicação, assim como o fornecimento de todos os 

andaimes, estrados, escadas, panos, solventes, brochas, pincéis, corantes, etc., que 

se façam necessários. 

 Todos os materiais serão de primeira qualidade, executados por pessoal de 

reconhecida capacidade, não sendo admitidos defeitos decorrentes da incompetência 

de mão de obra. 

 Todos os materiais serão entregues na obra nos recipientes originais do fabricante 

com os rótulos intactos e os selos não quebrados, em quantidades suficientes para 

não atrasar os trabalhos. 

 O número de demãos nas especificações a seguir é nominal. Em todos os casos 

serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias para garantir um serviço 

perfeito. 

 Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à aprovação da 

Fiscalização uma amostra com as dimensões mínimas de 0,50 m por 1,00 m. 

- Tinta pva (látex) - concreto ou reboco sem massa corrida 

 Fornecimento e aplicação de tinta à base de PVA (látex), padrão 1ª linha/premium, 

sem massa corrida, para pintura de concreto, alvenaria ou qualquer outro material 

compatível, inclusive o preparo das superfícies e a aplicação de líquido selador. 
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12. ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA 

Fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, conforme dimensões 

descritas em planilhas orçamentárias, para acabamento em pintura em tinta esmalte;  

Fornecimento de fechadura com maçanetas tipo alavanca, para porta, composto 

por: fechadura de embutir, um par de maçanetas, tipo alavanca, roseta em aço 

inoxidável; mais os acessórios e a mão de obra necessária para montagem e 

instalação completa do conjunto de fechadura.   

 Fornecimento de tela de proteção constituída por: tela em malha ondulada 

artística de 1 (25 x 25 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 fabricação Furametal, ou Telas Cupecê, 

Incotela ou Telas MM, ou equivalente; requadro em perfil de ferro L de 1 x 1 x 1/8; 

fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da 

tela de proteção.  

  Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto 

com ponta inclinada e arame farpado 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 



  
 

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO 

Rua Pedro Foschini, 200 – 1º Andar – Vl Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – SP – CEP: 08529-210 

Fone: 4674-7800 

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 terreno. 

  Fornecimento de tela à base de resina de poliamida (nylon), com malha de 10 x 

10 cm, fio com espessura de 2 mm, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 

para a instalação da tela, para cobertura de quadra poliesportiva. 

  Porta/portão de abrir em chapa, sob com uma ou duas folhas, constituído por: 

folha da porta em chapa de ferro nº 14 (MSG), numa face, com ou sem abertura; 

requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, 

tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 (MSG); jogo 

completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e 

trincos, compatíveis com as dimensões da porta. Remunera também fornecimento de 

cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e 

fixação da porta e do batente. 

  Porta/portão tipo gradil sob medida constituído por uma ou duas folhas, tipo 

gradil, confeccionadas em aço, com ou sem bandeira; batentes em perfil de chapa 

dobrada em ferro; cadeados em latão, com haste em aço temperado; fecho reforçado 

de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em ferro galvanizado, 

compatíveis com as dimensões da porta e / ou portão; inclusive cimento, areia, 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da porta. 

A Empreiteira deverá executar a aberturas de brocas de concreto armado Fck 

25mpa, com diâmetro de até 20cm e profundidade de no mínimo 4,0m deixando 

inclusive arranques 60cm no mínimo. Nas áreas de ampliação deverão ser executadas 

vigas baldrame em concreto armado fck 25mpa, dimensão de 25 x 25 cm, com 

armadura em aço CA-50, em toda a extensão. Toda a estrutura será executada e 

constituída por colunas de concreto armado 14 x 20cm, com armadura em aço CA50. 

Deverão ser aplicados materiais impermeabilizantes na viga baldrame e na alvenaria 

de embasamento, avançando 15cm de altura na alvenaria de elevação (acima do 

solo), com argamassa de cimento e areia traço 1:3 contendo hidrofugo. 
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As alvenarias serão feitas com blocos de concreto. Assentados com argamassa 

mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. A espessura das juntas será de 10 mm, 

rebaixadas a colher, a fim de garantir uma perfeita aderência do revestimento. As 

alvenarias deverão apresentar prumos e alinhamentos perfeitos, além de fiadas 

niveladas. No fechamento dos vãos de estrutura, a alvenaria deverá ser executada à 

altura que permita o seu posterior encunhamento com tijolos maciços dispostos 

obliquamente. O serviço de encunhamento deverá ser executado após 5 dias da 

conclusão das alvenarias. O encontro das alvenarias com as superfícies verticais da 

estrutura de concreto será executado com argamassa de cimento e areia 1:3, tanto na 

área de contato entre a alvenaria e o concreto, quanto no assentamento dos 

elementos (tijolos) junto a estrutura, no respaldo de alvenaria não encunhados será 

executado cinta de concreto armado. estrutural de concreto aparente, não deixar o 

chapisco invadir a área que for exposta. 

 

13. INST.HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICA3 

As instalações hidro-sanitárias e elétricas devem obedecer a padronização dos 

materiais, a observância às normas da ABNT e serão executados com materiais de 

boa qualidade. 

 

14. LIMPEZA FINAL 

Será removido todo o entulho das obras e cuidadosamente limpos e varridos todos 

os excessos. 

Todas as pavimentações ou revestimentos deverão ser lavados, polidos e 

lustrados, quando for o caso. 

Todas as manchas e salpicos de tintas serão removidos dando-se especial 

atenção à perfeita execução desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias, 

para a entrega da obra pronta para o uso. 

Concluída a obra, a Contratada executará todos os arremates que ela mesma 

julgar necessário e que a Fiscalização determinar. 
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A Contratada deverá remover continuamente, dos locais onde a serviço estão 

sendo executados, os resíduos provenientes do próprio trabalho, de modo a manter 

limpos os referidos locais. 

Ao término do trabalho a Contratada deverá remover todos os resíduos causados 

pelo seu trabalho e deixará o local numa condição asseada e limpa. 

Todo o entulho/resíduo gerado deverá ser acondicionado adequadamente, 

caçambas ou outra forma apropriada, devendo ser retirado periodicamente das 

dependências onde os serviços estiverem sendo prestados, evitando o acúmulo de 

entulho/resíduo no local. 

 

 

Atendidos os itens descritos acima, a obra estará concluída. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, 08 de novembro de 2021  

 

 

 

_______________________________  

Arquiteto Antônio Carlos Dos Santos Ferreira 

Secretário Municipal de Obras e Habitação 

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - SP  


