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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA

PRAÇA CORONEL JOAO OLIMPIO, 91 CENTRO – CEP. 12530-000 - CUNHA/SP – TEL./FAX: (12) 3111-5000 – e-mail:
planejamento@cunha.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO
CONVÊNIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
OBJETO: INFRAESTRUTURA
LOCAL: RUA SÃO BENEDITO; RUA LUCILIANO GALHARDO E RUA JOSÉ PAULO
DE SOUZA
ART: 28027230190983245
1-

PLACA DE OBRA:
CPOS 02.08.020 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
Será medido por área de placa executada (m²).
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra
necessária para instalação de placa para identificação 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 uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida
como Cambará), de 3" x 3". Não remunera as placas dos fornecedores.

2-

RUA SÃO BENEDITO (TRECHO 1: E0 A E14) E (TRECHO 2: E14+11,00 A E18+1,00):

2.1 – TRECHO 1 (E0 – E14)
CPOS 03.07.030 - DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO
ASFÁLTICO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL
Será medido por área real de pavimento asfáltico, medida no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados
para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de pavimentação
asfáltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizados; a seleção e a acomodação manual do
entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
CPOS 54.06.160 – SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM
CONCRETO COM FCK 20 MPA
Será medido pelo volume de sarjetas executados, nas dimensões especificadas em projeto (m³).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra
necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de
concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte até o
local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e
regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do
concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e
caimentos desejados. 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.
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CPOS 03.07.070 – FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM,
INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL
Será medido por área real de pavimento asfáltico fresado, medida no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados
para a execução dos serviços de: fresagem de pavimento asfáltico até 5 cm de espessura, por
meio de fresadora a frio; a varrição manual da pista; a seleção e a acomodação manual do
entulho em lotes. Remunera também o fornecimento de água necessária à execução dos
serviços, a mobilização e desmobilização da fresadora. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR 15114.
CPOS 54.01.410 – VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO
Será medido por área real de varrição de pavimento executado (m²).
O item remunera mão de obra necessária para a execução de varrição de pavimento para
recapeamento.
CPOS 54.03.230 – IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE
Será medido por área de superfície com aplicação, especificado em projeto (m²).
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.
CPOS 54.03.210 – CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO
QUENTE - CBUQ
Será medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acabado, nas
dimensões especificadas em projeto (m³).
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.
2.2 – TRECHO 2 (E14+11,00 – E18+1,00
CPOS 03.07.030 - DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO
ASFÁLTICO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL
Será medido por área real de pavimento asfáltico, medida no projeto, ou conforme levantamento
cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados
para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de pavimentação

2

1

85

8

19

32

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA

PRAÇA CORONEL JOAO OLIMPIO, 91 CENTRO – CEP. 12530-000 - CUNHA/SP – TEL./FAX: (12) 3111-5000 – e-mail:
planejamento@cunha.sp.gov.br

asfáltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizados; a seleção e a acomodação manual do
entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
CPOS 03.07.030 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE,
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e
compactação executada (m²).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a
execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e
compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à pavimentação; acabamento
da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.
Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.
CPOS 54.04.350 – PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8
CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTRAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM
AREIA
Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²).
O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 8
cm, tipos: raquete e / ou retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces, referência: Glasser G16,
fabricação Glasser, ou T 16, fabricação Tatu, ou P61635N, fabricação Presto, ou equivalente,
conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a
execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia
média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos
blocos a partir de um meio-fio lateral, em ângulos retos, ou a 45º, em relação ao eixo definido,
garantindo o intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados, ou
cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme recomendações do
fabricante; compactação das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espaços
das juntas do pavimento e o conseqüente intertravamento dos blocos. Remunera também o
preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços
existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. Não remunera fornecimento de lastro de
brita, quando necessário.
CPOS 54.06.160 – SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM
CONCRETO COM FCK 20 MPA
Será medido pelo volume de sarjetas executados, nas dimensões especificadas em projeto (m³).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra
necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de
concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte até o
local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e
regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do
concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e
caimentos desejados. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os

3

1

85

8

19

32

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA

PRAÇA CORONEL JOAO OLIMPIO, 91 CENTRO – CEP. 12530-000 - CUNHA/SP – TEL./FAX: (12) 3111-5000 – e-mail:
planejamento@cunha.sp.gov.br

produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de
controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

3-

RUA LUCILIANO GALHARDO (E0 A E5+1,77):

3.1 – Pavimentação
CPOS 03.07.030 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE,
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e
compactação executada (m²).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a
execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e
compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à pavimentação; acabamento
da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.
Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.
CPOS 54.04.350 – PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8
CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTRAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM
AREIA
Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²).
O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 8
cm, tipos: raquete e / ou retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces, referência: Glasser G16,
fabricação Glasser, ou T 16, fabricação Tatu, ou P61635N, fabricação Presto, ou equivalente,
conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a
execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia
média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos
blocos a partir de um meio-fio lateral, em ângulos retos, ou a 45º, em relação ao eixo definido,
garantindo o intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados, ou
cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme recomendações do
fabricante; compactação das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espaços
das juntas do pavimento e o conseqüente intertravamento dos blocos. Remunera também o
preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços
existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. Não remunera fornecimento de lastro de
brita, quando necessário.
CPOS 54.06.160 – SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM
CONCRETO COM FCK 20 MPA
Será medido pelo volume de sarjetas executados, nas dimensões especificadas em projeto (m³).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra
necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de
concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte até o
local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e
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regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do
concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e
caimentos desejados. 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.
CPOS 54.06.100 – BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS
OU SARJETÕES
O item remunera o fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, materiais acessórios e
a mão de obra necessária para a execução de base em concreto, para assentamento de guias,
sarjetas ou sarjetões pré-moldados, compreendendo os serviços: acerto manual do terreno,
apiloamento, execução de formas, lançamento do concreto e acabamentos manuais. 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
CPOS 54.06.040 – GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 – FCK 25 MPA
O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra
necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com
intervalo de 5,00 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão
Prefeitura Municipal de São Paulo, tipo PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com
fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação,
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação
da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não
remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessário.
3.2 – Drenagem
CPOS 07.02.020 – ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2,00 M
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.
CPOS 11.18.040 – LASTRO DE PEDRA BRITADA
Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.
CPOS 46.12.150 – TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN = 600MM
O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, com
juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro
nominal de 600 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
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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.
CPOS 07.11.020 – REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM
COMPACTADOR
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.
CPOS 49.12.010 – BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução da
boca de lobo simples, com altura até 1,20 m, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de bloco
de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno com
argamassa de cimento e areia traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; cinta de
amarração superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo chapéu
para boca lobo; remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e
disposição das sobras.
4-

RUA JOSÉ PAULO DE SOUZA TRECHO 1 (E0 A E10+13,00); TRECHO 2 (E0’ A E3’+15,00) E
TRECHO 3 (E0” A E2”):
CPOS 03.07.030 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE,
SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e
compactação executada (m²).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a
execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e
compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à pavimentação; acabamento
da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.
Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.
CPOS 54.04.350 – PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8
CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTRAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM
AREIA
Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²).
O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto simples,
altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 8
cm, tipos: raquete e / ou retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces, referência: Glasser G16,
fabricação Glasser, ou T 16, fabricação Tatu, ou P61635N, fabricação Presto, ou equivalente,
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conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a
execução dos serviços: apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia
média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de rolo compactador; assentamento dos
blocos a partir de um meio-fio lateral, em ângulos retos, ou a 45º, em relação ao eixo definido,
garantindo o intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos serrados, ou
cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme recomendações do
fabricante; compactação das lajotas por meio de rolo compactador, juntamente com
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espaços
das juntas do pavimento e o conseqüente intertravamento dos blocos. Remunera também o
preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços
existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. Não remunera fornecimento de lastro de
brita, quando necessário.
CPOS 54.06.160 – SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM
CONCRETO COM FCK 20 MPA
Será medido pelo volume de sarjetas executados, nas dimensões especificadas em projeto (m³).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra
necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento de
concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte até o
local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e
regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do
concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e
caimentos desejados. 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.
CPOS 54.06.100 – BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS
OU SARJETÕES
O item remunera o fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, materiais acessórios e
a mão de obra necessária para a execução de base em concreto, para assentamento de guias,
sarjetas ou sarjetões pré-moldados, compreendendo os serviços: acerto manual do terreno,
apiloamento, execução de formas, lançamento do concreto e acabamentos manuais. 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
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
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planejamento@cunha.sp.gov.br

CPOS 54.06.040 – GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 – FCK 25 MPA
O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de obra
necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com
intervalo de 5,00 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão
Prefeitura Municipal de São Paulo, tipo PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com
fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação,
descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação
da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não
remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessário.

Cunha, 02 de agosto de 2019.

_________________________________
Rolien Guarda Garcia
Prefeito Municipal

____________________________
Joel Almir dos Santos Ferraz
Engª Civil – CREA 5069912041
Responsável Técnico
ART: 28027230190983245
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