MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PARQUE ECOLÓGICO
LOCAL: AVENIDA BORBOLETA, PRAÇA JOÃO PAULO II,
CONJUNTO HABITACIONAL HONÓRIO GUMERCINDO DE MORAES
MUNICÍPIO: BADY BASSITT
PREFEITO: LUIZ ANTONIO TOBARDINI

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira
qualidade, de acordo com as normas vigentes e os projetos estabelecidos.
A empreiteira deverá fornecer cópias da ART/CREA-SP/ RRT/CAU-SP do
Responsável Técnico referente à execução da obra, constando os dados
estabelecidos no contrato.
A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou mandar refazer serviços
executados, em desacordo com as condições deste memorial, obrigando a
empreiteira o cumprimento das exigências dentro do prazo determinado.
A Empreiteira contratada deverá colocar em lugar visível, uma placa de
identificação da obra, nos padrões definidos pelo Departamento de Engenharia da
Prefeitura.
A obra será mantida permanentemente limpa e desobstruída. Deverá ser
suprida de equipamentos e ferramentas necessárias à segurança (EPI) e higiene
dos operários.
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1.SERVIÇOS PRELIMINARES


Limpeza do mecanizada do terreno: 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 1,00 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.



Locação de Obra: fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a
mão-de-obra necessária para execução de locação de obra compreendendo
locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.



Demolição manual de concreto simples: fornecimento da mão-de-obra
necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de:
desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes.



Placa de identificação para obra: fornecimento de materiais, acessórios
para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa para
identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do
Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou
nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em
compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em
madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme
especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do
Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma
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uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp”
(conhecida como Cambará), de 3" x 3".

2. INFRA ESTRUTURA (BROCAS E BALDRAMES - SANITÁRIOS)


Broca em concreto armado diâmetro de 20cm completa: 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 20 cm.



Escavação manual de solo: fornecimento da mão-de-obra necessária para
a escavação manual em solo de 1ª e 2ª em valas ou cavas até 1,50 m de
profundidade.



Reaterro Manual: fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários
para execução dos serviços de reaterro manual, com material existente ou
importado, para simples regularização sem compactação.



Forma em madeira: fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para
execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e
desforma.



Lastro de pedra britada: fornecimento de pedra britada em números médios
e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do
lastro.



Aço CA-50 (A ou B) fyk: 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.


Aço CA-60 (A ou B) fyk: fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual
600 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.
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Concreto fck = 25 Mpa: fornecimento, posto obra, de concreto usinado,
resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 5 +
1 cm, preparado com britas 1 e 2.

3. SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)


Forma plana em compensado: fornecimento de materiais e mão-de-obra
para execução e instalação de formas em chapas compensadas resinadas de
12 mm de espessura para concreto; incluindo cimbramento até 3,00 m de
altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em "Erisma uncinatum" (conhecido
como Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qualea spp" (conhecida como
Cambará); desmoldante, desforma e descimbramento.



Armadura aço CA-50 (A ou B) fyk: 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.



Armadura aço CA-60 (A ou B) fyk: fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com
fyk igual 600 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 fck = 25 Mpa: fornecimento, posto obra, de concreto usinado
bombeável, resistência mínima à compressão de 25,0 MPa, plasticidade
("slump") de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.



Lançamento de Concreto: fornecimento de equipamentos e mão-de-obra
necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de
concreto ou massa em estrutura.



Verga, contravergas e pilaretes: fornecimento de materiais para o concreto;
aço CA-50 e arame recozido para armação e tábua, materiais acessórios e a
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mão-de-obra necessária para a execução das vergas, contravergas ou
pilaretes.


Laje pré-fabricada: fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e
lajota cerâmica com altura de 12 cm; concreto com fck maior ou igual a 20
MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição; materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de:
estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e
recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das
vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas
e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento com 4 cm de altura,
resultando laje mista com altura total de 16 cm; a execução e instalação da
armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração;
o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo.

4. ALVENARIA E REVESTIMENTOS - SANITÁRIOS


Alvenaria em bloco cerâmico: fornecimento de materiais e mão-de-obra
necessária para a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido,
confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 14 x 19 x 39 cm;
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

 Chapisco: o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para
a execução do chapisco.
 Emboço: fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado.
 Reboco: o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária
para a execução do reboco.
 Revestimento em placa cerâmica esmaltada: fornecimento de argamassa
colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em diversas cores e a mãode-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
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recomendações dos fabricantes, e rejuntamento das placas com junta média
de 3 mm.

5. PISO


Escavação manual de solo: fornecimento da mão-de-obra necessária para a
escavação manual em solo de 1ª e 2ª em valas ou cavas até 1,50 m de
profundidade.



Reaterro Manual: fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários
para execução dos serviços de reaterro manual, com material existente ou
importado, para simples regularização sem compactação.



Lastro de concreto: fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, 3
e 4, hidrófugo tipo vedacit e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do
terreno e execução do lastro.



Regularização de piso: fornecimento de argamassa plástica com cimento e
areia no traço 1:1 e a mão-de-obra necessária para a execução da
regularização do piso com nata de cimento, aplicada com escova, vassoura
ou rolo.

 Placa

cerâmica

esmaltada:

fornecimento

de

argamassa

colante

industrializada tipo AC-I, a mãode-obra necessária para a execução dos
serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e
aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças
conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes.
 Rodapé

em

placa

cerâmica:

fornecimento

de

argamassa

colante

industrializada tipo AC-I, 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, corte das peças no formato
adequado por meio de ferramenta com ponta de vídia ou diamante, e o
assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações
dos fabricantes.
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 Peitoril e/ ou soleira: o fornecimento e aplicação de granito em várias cores,
com acabamento polido, mão-de-obra e material adicionais necessários à
execução do serviço em soleiras.
6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – SANITARIOS


Bacia sifonada de louça sem tampa: fornecimento da bacia sifonada de
louça com as características: funcionamento do sifonamento com volume de
descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), qualificada como "em
conformidade" com todos os requisitos considerados: volume de água
consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de
esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de
grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de
sólidos. Bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de
ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e
assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária
para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.



Cuba de louça: fornecimento de cuba de louça de embutir para lavatório;
materiais para fixação; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para
sua instalação.



Lavatório de louça para canto: fornecimento de lavatório de louça para
canto sem coluna; materiais para fixação; materiais acessórios e a mão-deobra necessária para sua instalação.



Tampo/bancada em granito: fornecimento de materiais e a mão-de-obra
necessária para instalação de tampo e/ou bancada em granito com espessura
de 3 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e
rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de
arremate e fixação



Saboneteira tipo dispenser: fornecimento de saboneteira tipo dispenser,
constituída por reservatório em plástico, para refil; materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a instalação da saboneteira.
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Dispenser toalheiro: fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituída
por reservatório em plástico ABS, para refil de 800 ml de sabão líquido tipo
gel,; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da
saboneteira.



Dispenser de papel higiênico: fornecimento e instalação de dispenser papel
higiênico em plástico ABS; inclusive material de fixação.



Torneira para lavatório: fornecimento e instalação de torneira para lavatório,
em latão fundido cromado de 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários
à instalação e ligação à rede de água.



Torneira curta com rosca: fornecimento e instalação de torneira curta com
rosca, para uso geral, em latão fundido cromado de 1/2"; inclusive materiais
acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.



Barra de apoio reta: fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas
com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8,
diâmetro nominal de 1 1/2", com espessura de 3/32", comprimento de 900
mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN;
flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e
flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-deobra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às
exigências da norma NBR 9050.



Reservatório: fornecimento de reservatório com capacidade de 1.000 litros
destinado ao armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em
polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação
de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspeção; furações para:
entrada, saída e ladrão e a mão-de-obra necessária para o transporte interno,
assentamento e instalação completa do reservatório.



Tubo de PVC rígido soldável 25mm: fornecimento de materiais e mão-deobra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN=
25 mm (3/4”), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria.
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Tubo de PVC rígido soldável 50mm: fornecimento de materiais e mão-deobra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN=
50 mm (1.1/2”), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria.



Tubo de PVC rígido PxB 100mm: fornecimento de materiais e mão-de-obra,
e instalação de tubos de PVC rígido, P x B com virola e anel de borracha,
linha esgoto série reforçada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexões. Solução
limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calha-condutor
para águas pluviais, materiais acessórios e eventuais perdas de corte.
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.



Registro de gaveta 1/2”: fornecimento e instalação de registro de gaveta em
latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, diâmetro
nominal de 1 1/2", inclusive materiais acessórios e de vedação.

7. INSTALAÇÃO ELETRICA – SANITARIOS


Cabo de cobre de 2,5mm²: fornecimento de materiais e a mão-de-obra
necessária para enfiação e instalação de cabo de cobre eletrolítico de alta
condutibilidade com 2,5 mm², revestimento termoplástico em PVC para
isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750
V. Norma técnica: NBR NM 247-1



Cabo de cobre de 4 mm²: fornecimento de materiais e a mão-de-obra
necessária para enfiação e instalação do cabo de cobre eletrolítico de alta
condutibilidade com 4 mm², revestimento termoplástico em PVC para isolação
de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V.
Norma técnica: NBR NM 247-1



Cabo de cobre de 10mm²: fornecimento de materiais e a mão-de-obra
necessária para enfiação e instalação do cabo de cobre eletrolítico de alta
condutibilidade com 16 mm², revestimento termoplástico em PVC para
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isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750
V. Norma técnica: NBR NM 247-1.


Quadro de distribuição: fornecimento de quadro de distribuição universal de
embutir em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para
disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente
nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa
com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura ampliada
na parte superior do espelho para até 11 módulos; fornecimento de materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do
quadro.



Disjuntor termomagnético: fornecimento de disjuntor automático, linha
residencial, com proteção termomagnética, padrão (“bolt-on”) NEMA, bipolar,
modelos com correntes variáveis de 10 A até 50 A e tensão de 220 / 380 V,
conforme selo de conformidade do INMETRO; materiais acessórios e a mãode-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em
suporte apropriado.



Interruptor com 1 tecla simples e placa: fornecimento e instalação de
interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de
prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; inclusive espelho
correspondente



Tomada 2P+T de 10 A – 250 V, completa: fornecimento e instalação de
tomada de 10 A – 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e
componentes de função elétrica em liga de cobre. Norma técnica: NBR 1



Luminária retangular de sobrepor: fornecimento de luminária retangular de
sobrepor tipo calha fechada, com corpo e refletor em chapa de aço tratada
com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; difusor em acrílico
translúcido; equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato com
trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, para duas
lâmpadas fluorescentes tubulares, conforme tabela. Materiais e a mão-deobra
necessária para instalação completa da luminária.
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8. ESQUADRIAS E VIDROS – SANITARIOS


Porta em aluminio: fornecimento da porta em alumínio anodizado de abrir,
sob medida, constituído por perfis de alumínio anodizado; referência
comercial perfil 30. Cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação completa da porta.



Divisoria em placas de granilite: fornecimento e instalação de divisória
revestida ou maciça, confeccionada em placas de granilite polido e encerado
ou preparado para receber pintura, com espessura de 3,0 cm, nas dimensões
indicadas em projeto; materiais acessórios: areia, cimento, cimento branco,
cola à base de resina epóxi e eventuais peças e arremates metálicos.



Ferragem completa para porta de box: fornecimento de conjunto completo
de ferragem para porta interna de sanitário, composto por: três dobradiças
para porta de sanitário em ferro zincado, com peso mínimo de 105 g; tarjeta
de sobrepor, livre / ocupado, em zamac, referência 15 / 136, materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e instalação
completa da ferragem.



Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca: fornecimento de
conjunto completo de ferragem para porta interna de 1 folha composto por: 3
(três) dobradiças de 3 1/2" x 3", em latão cromado; conjunto de fechadura de
embutir cromada com miolo tipo gorges, um par de maçanetas retangulares
tipo alavanca e um par de espelhos retangulares, fornecimento de materiais
acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e instalação
completa da ferragem.



Caixilho em alumínio anodizado maximar: fornecimento do caixilho em
alumínio anodizado maximar, sob medida, constituído por perfis de alumínio
anodizado Inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação completa do caixilho.



Vidro temperado incolor de 6mm: fornecimento de vidro temperado incolor
de 6 mm, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação
do vidro.
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9. PINTURA - SANITARIOS


Massa corrida à base de resina acrílica: fornecimento de massa corrida de
base acrílica, com ótima resistência às intempéries, materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da
superfície, remoção de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos,
conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa, em várias
demãos (2 ou 3 demãos), em camadas finas com lixamentos intermediários,
conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da
superfície emassada.



Tinta acrílica antimofo: 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, materiais acessórios e a mãode-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 1507.

10. COBERTURA - SANITARIOS


Estrutura pontaletada para telhas onduladas: 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 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,
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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, equipamentos e a mão-de-obra
necessária para a confecção e montagem de estrutura completa pontaletada,
para cobertura de telhas onduladas em cimento reforçado com fio sintético,
plástico, ou alumínio, constituída por: peças em madeira dispostas
verticalmente, constituindo pilares apoiados sobre laje, contraventados com
mãos-francesas e / ou diagonais e trama com terças, caibros e ripas, nas
dimensões conforme projeto e determinações da NBR 7190.


Telhamento em cimento reforçado: fornecimento das telhas em chapa de
cimento reforçado com fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 8 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.



Calha, rufo, afins em chapa galvanizada: fornecimento e instalação de
calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 50 cm; inclusive
materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e
fixação.

11. PARQUE
 Tirolesa: Composta por 01 patamar 1.20x1.50x1,35 de altura com cobertura
em casqueiro de eucalipto tratado. Estruturada com 04 roliços de 3.20m de 11
a 14cm. Cabo de aço de 1/2" com 25m de comprimento. Chegada com
estruturas de 05 roliços de 2.50m de 11 a 14cm instalados em x e batente de
borracha.
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Carrossel: Carrossel infantil com estrutura e arco c/ cano galvanizado de 1/2
com 1,90m de diâmetro Eixo em ferro mecânico, com rolamento e tripé em
ferro galvanizado de 1/2. Tábuas com 0,72 m de compr. x 0,19 m de largura
e 0,2 m de espessura em itaúba.



Gangorra: Gangorra Infantil com estrutura em eucalipto tratado em autoclave
Medindo 0,60 m de altura, c/02 pranchas de itauba med. 2,90 m de compr. X
0,23 m de largura



Bancos com estruturas em roliços: Banco para jardim com estrutura em
madeira de eucalipto tratado com acentos e encostos em madeira de itauba.
Medidas: 1,50m de comprimento x 0,60m de largura x 0,40m de altura.



Baby Balanço: baby balanço com estrutura em ferro galvanizado de 1¨1/4,
com 02 cadeiras de balanço tipo vai e vem para 04 crianças. Medidas: 3,00 m
de comprimento x 2,00 m de largura x 0,40 m de altura.



Escada horizontal: Estrutura em madeira de eucalipto com 3,00 m de
comprimento x 2,70 m de altura x 0,90 m de larg.



Quiosque 4 metros: medindo 4 m de diâmetro com 2,10 m de altura livre,
estrutura principal de eucalipto tratado em autoclave, estrutura da cobertura
em itauba, e cobertura em telhas romanas.



Quiosque 6 metros: Sextavado (6x6m) com 06 colunas de eucalipto tratado,
madeiramento em vigas, terças, caibros e sarrafos de madeira de lei, serrada
e aparelhada. Com 2,10 m de altura livre cobertura em telhas romanas.

12. CALÇADA E ALAMBRADO
 Escavação manual do solo: fornecimento da mão-de-obra necessária para a
escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,50
m de profundidade.
 Reaterro manual do solo: fornecimento de equipamentos e mão-de-obra
necessários para execução dos serviços de reaterro manual, com material
existente ou importado, para simples regularização sem compactação.
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 Lastro de pedra britada: fornecimento de pedra britada em números médios
e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do
lastro.
 Cimento desempenado: fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra
necessária para a execução do cimentado desempenado.
 Armadura em tela soldada: fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou
CA-50, transporte e colocação de telas 4,2mm; serviços e materiais
secundários

como

arame,

espaçadores,

emendas

e

perdas

por

desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.
 Cerca de alambrado: fornecimento de tela alambrado possuindo mourão
10x10x2,90 alt. Curvo a cada 2,50 metros, mourão 10x10x2,90 alt. Curvo
(Escora todos os cantos dos portões), mureta de concreto 25cm de altura x
10 cm de espessura, arame galvanizado fio 12, arame galvanizado fio 14,
arame farpado galvanizado, pintura cal branco.
 Portão: fornecimento de 01 portão de 4,0 x 2,0 altura (duas folhas) –
instalado.

13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES


Limpeza final da obra: fornecimento do material e a mão-de-obra
necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas
externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendose materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta
para a utilização.

Bady Bassitt, SP, 09 de março de 2.018.

LUIZ ANTONIO TOBARDINI
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNA EDNA TAGLIAVINIDA COSTA
CAU Nº A100481-6
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