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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Ampliação de Cemitério 

LOCAL: Avenida São Bernardo 

 

CPOS BOLETIM 180  Vigência 03/11/2020    L.S. = 128,23%    Data Base: nov/2020 

 

AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO 

 

1 –  SERVIÇO PRELIMINAR  

 

1.1 – (02.08.02 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA) 

 

1) Será medido por área de placa executada (m²). 

2) O item remunera o 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: 

a) Chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às 

intempéries; 

b) Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; 

c) 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; 

d) Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), 

ou“Qualea spp” (conhecida como Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos 

fornecedores. 

 

2– FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS/GROUT 

 

2.1 – 06.02.020 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. 

 

2.2 - 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t 

 

1) Será medido por comprimento, determinado pela profundidade entre a cota inferior da 

estaca até um diâmetro acima da cota de arrasamento (m). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra especializada e equipamentos 

necessários para a execução da estaca escavada mecanicamente, com diâmetro de perfuração 

de 25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os serviços: escavação mecânica por 

meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto; apiloamento 

do fundo da perfuração com soquete de concreto; lançamento de concreto até a cota de 

arrasamento acrescida do valor de um diâmetro (25 cm); vibração por meio de vibrador de 

imersão nos 2 metros superiores; execução e colocação de armadura de ligação, constituída 

por quatro barras com 10 mm de diâmetro e 2 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da 

cota de arrasamento, em aço CA-50, estribos em aço CA-60. Remunera também o 

fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20 MPa; aço CA-50 e 

CA-60 para a execução da armadura de ligação, inclusive materiais acessórios como arame e 

a mão de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o 

preparo da cabeça da estaca. Não remunera a remoção do material escavado proveniente da 

perfuração até o bota-fora e a armação com função estrutural. 

 

2.3 – 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento 

 

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). 
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2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeável, resistência 

mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade ("slump") de 8 + 1 cm, preparado com britas 1 

e 2. 

 

2.4 – (32.17.010 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM 

ADITIVO HIDRÓFUGO) 

 

1) Será medida pelo volume de argamassa aplicada (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa impermeável com 

aditivo hidrófugo, compreendendo: 

a) Argamassa de cimento e areia no traço: uma parte de cimento para três de areia (1:3); 

b) Hidrófugo impermeabilizante pela redução do ângulo de molhagem dos poros dos 

substratos, permitindo a respiração dos materiais; referência comercial Vedacit da Otto 

Baumgart, Sika 1 da Sika ou equivalente; 

c) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: 

- Preparo da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de hidrófugo a 

cada 50 kg de cimento; 

- Aplicação da argamassa sobre superfície áspera e isenta de partículas soltas, em camadas de 

aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendações dos 

fabricantes. 

 

2.5 – (32.16.010 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; 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 
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A da Sika ou equivalente, desde que 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. 

 

2.6 - 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 

 

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. 

 

2.7 - 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa 

 

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

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (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. 

 

 2.8 - MURO DE DIVISA E CAIXA DE PASSAGEM 

 

2.8.1 – (14.11.271 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19 X 

19 X 39 CM - CLASSE A) 

 

1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²). 

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

alvenaria estrutural, para uso aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 19 x 

19 x 39 cm e resistência mínima de 8 Mpa, classe A; assentada com argamassa mista de 

cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 
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2.8.2 – (17.02.020 CHAPISCO) 

 

1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 

não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade 

e as espaletas desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a 

execução do chapisco. 

 

2.8.3  – (17.02.220 Emboço desempenado com espuma de poliéster) 

1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e 

não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade 

e as espaletas desenvolvidas (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra 

necessária para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster. 

 

 

2.8.4  – (33.10.050 TINTA ACRÍLICA 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, tinta acrílica standard, 

diluente (água potável), acabamento fosco acetinado; referência comercial fabricação Coral, 

ou fabricação Basf-Suvinil, ou tinta acrílica standard Basf-Glasurit, ou Novacor ou Aquacril 

tinta acrílica fabricação Sherwin Williams, ou Eucatex acrílico extra standard fabricação 

Eucatex 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 acrílica em 2 ou 3 

demãos, sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do fabricante e norma 

NBR 11702. 
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2.8.5 – (JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 

1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO) 

 

1) Será medido por comprimento de junta com mástique colocado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de selante não acético monocomponente à base de 

silicone, que vulcaniza em contato com o ar na temperatura ambiente formando um 

elastômero flexível, possibilitando a movimentação de até 50% da medida da largura da junta, 

referência Rhodiastic 567 da Rhodia, ou Dow Corning 790 da Dow Corning ou equivalente; 

corpo de apoio em Polietileno; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a 

execução dos serviços: limpeza da superfície da junta, onde será aplicado o mastique, 

conforme recomendações do fabricante; instalação do corpo de apoio; mascaramento das 

laterais com fita adesiva, tipo crepe; aplicação do mastique, na proporção 2:1 respectivamente 

nas dimensões horizontal e vertical, conforme recomendações do fabricante; remoção da fita 

adesiva e limpeza da superfície externa. Indicado para juntas de dilatação e movimentação, 

juntas de painéis pré-fabricados em concreto, com aderência em superfícies como: cerâmica, 

alvenaria, granito, mármores, ou pedras em geral. 

 

2.9 – REDE PLUVIAL 

 

2.9.1 - (07.02.02 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 

ALTURA ATÉ 2,00 M) 

 

1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de 

valas especificadas em projeto (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2,00 m, englobando os 

serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 

acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 

 

2.9.2  - 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador 
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1) Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 

necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando os serviços: lançamento e 

espalhamento manuais do solo; compactação, por meio de compactador; nivelamento, acertos 

e acabamentos manuais. Não remunera o fornecimento de solo. 

 

2.9.3 – 46.12.190 Tubo de concreto (PA-3), DN= 800mm 

 

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

2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-3, seção circular, 

com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, 

diâmetro nominal de 800 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; 

argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta; 

guindaste para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a 

mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e nivelamento dos tubos; 

aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma 

centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta 

com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, 

e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não remunera os serviços de 

escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento. Norma técnica: NBR 

8890. 

 

2.10 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO 

 

2.10.1 – (54.01.220 BASE DE BICA CORRIDA) 

 

1) Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões especificadas em 

projeto (m³). 

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução da sub-base ou base em bica corrida, compreendendo: o 

fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação, 
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descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e acabamento. 

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou 

subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos 

nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 

 

2.10.2 – (54.03.240 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE) 

 

1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões 

especificadas em projeto (m²). 

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, compreendendo 

os serviços: fornecimento de asfalto diluído tipo CM-30, incluindo perdas; carga, transporte 

até o local de aplicação; aplicação do asfalto formando camada betuminosa 

impermeabilizante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

 

2.10.3 – (54.03.230 (IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR-1C  ) 

 

1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões 

especificadas em projeto (m²). 

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: 

fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte 

até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. 

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

 

2.10.4 – (54.03.210 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO QUENTE – CBUQ) 

 

1) Será medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acabado, nas 

dimensões especificadas em projeto (m³). 
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2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra 

necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente 

tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, 

executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte 

até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e 

acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 
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