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TOMADA DE PREÇOS Nº. 15/2020.
ANEXO III – MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma e adequação de estádio
LOCAL: Rua Moacir Terra Sóssio, Esq. Com a rua Milton Ferreira da Silva
MUNICÍPIO: Tanabi-SP
ART: 28027230191401961

SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM 01 - CPOS 04.11.020
RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS
Retirada de aparelhos sanitários conforme descritos no projeto em anexo.
O item remunera a mão de obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios,
bidês, tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também
a limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável.

ITEM 02 - CPOS 04.11.120
RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO
Retirada de chuveiros e torneiras conforme descritos no projeto em anexo.
O item remunera a mão de obra para a retirada de torneiras em geral ou chuveiros,
independente de seu tipo ou bitola; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda
do material reaproveitável.
ITEM 03 - CPOS 03.04.020
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE
Demolição do mictório constante do banheiro a ser reformado do lado esquerdo da
entrada principal do prédio, conforme descritos no projeto em anexo.
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas
para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos,
inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do
entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
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ITEM 04 - CPOS 04.14.020
RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA
DE BAGUETE.
Retirada de vidros nas janelas conforme descritos no projeto em anexo.
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada de vidro ou
espelho de qualquer natureza, inclusive a raspagem da massa ou retirada de baguetes;
remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável.
ITEM 05 – CPOS 04.08.060
RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA,
CHUMBADOS
Retirada de batentes de acordo com memória de cálculo, e itens destacados em
projetos.
O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada de batentes
com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados; remunera também a seleção e
a guarda das peças reaproveitáveis.
ITEM 06 – CPOS 04.08.020
RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA
Retirada de portas de madeira conforme projeto.
O item remunera o fornecimento de mão de obra necessária para a retirada de folha de
esquadria em madeira, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
ITEM 07 – CPOS 03.01.250
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL
Demolição de piso nas áreas Vestiário Mandante, W.C. Vestiário Mandante, Depósito,
Rouparia, Vestiário arbitragem, varanda arbitragem, Refeitório, Depósito, Copa, Vestiário
Visitante, Varanda, Área Social 01/02, área social clube 01, área social clube 02, W.C.
com acessibilidade Casa, W.C. com acessibilidade Visitante.
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
pavimento ou piso em concreto, inclusive sub-bases, ou lastros, com rompedor
pneumático (martelete); a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
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ITEM 08 – CPOS 03.02.040
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO REVESTIMENTO
Demolição das alvenarias do W.C. Mandante com acessibilidade e visitante com
acessibilidade, serão demolidas as paredes existentes, sendo o local readequado
conforme projeto. Será demolida também as paredes de fechamento externo do W.C.
mandante com acessibilidade, tudo conforme projeto.
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas
para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em
alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e a acomodação
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
SUPER ESTRUTURA
ITEM 09 – CPOS 17.02.220
REBOCO
Reboco nas paredes internas na área de acesso do vestiário mandante para o gramado,
e em todas as cabines (Brigada de incêndio, Cabine 01/02/03/04/05/06/07) nas áreas de
transmissão.
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária para
a execução do reboco.

ELÉTRICA
ITEM 10 – CPOS 39.29.111
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A
70°C -BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES
Cabos a serem instalados nas áreas de reforma do campo conforme RASCUNHO
elétrico que encontra-se na secretaria de obras do município, disponível para verificação
da empresa vencedora. Os cabos deverão ser trocados em sua totalidade, não devendo
ser reaproveitados cabos antigos e nem condutores existentes, qualquer problema ou
desacordo com as especificações técnicas e boa execução implicarão em sansões a
empresa vencedora bem como o reparo na execução do serviço. Cabos para ligação de
Tomadas e Luminárias.
O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu
flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto
termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação e
auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos,
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temperatura de 70°C em serviço contínuo; referência comercial cabos Afumex Plus 450 /
750 V da Prysmian, cabos Flexível Atexsil 750 V da Sil, cabos Flexível ToxFree 750 V da
Conduspar, cabos Flexível Nambeiflex Atox 750 V da Nambei ou equivalente. Remunera
também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo.
ITEM 11 – CPOS 39.29.113
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO LSHF/A
70°C – BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES
Cabos a serem instalados nos CHUVEIROS a serem implantados, devendo seguir todas
as normas técnicas de segurança e execução, não deverão ter qualquer tipo de contato
ou emendas com cabos existentes e antigos da edificação.
O item remunera o fornecimento de cabo constituído por: condutores de cobre nu
flexível, têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolação em composto
termoplástico poliolefínico não halogenado e com características de não propagação e
auto extinção a fogo, com baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos,
temperatura de 70°C em serviço contínuo; referência comercial cabos Afumex Plus 450 /
750 V da Prysmian, cabos Flexível Atexsil 750 V da Sil, cabos Flexível ToxFree 750 V da
Conduspar, cabos Flexível Nambeiflex Atox 750 V da Nambei ou equivalente. Remunera
também materiais e a mão de obra necessária para a instalação do cabo.
ITEM 12 – CPOS 40.05.020
INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA
Interruptores a serem instalados conforme CROQUI elétrico disponível junto a secretaria
de obras, designando os locais e alturas.
O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com
uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento
silencioso; remunera também o espelho correspondente.
ITEM 13 – CPOS 40.04.450
TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA
Tomadas a serem instalados conforme CROQUI elétrico disponível junto a secretaria de
obras, designando os locais e alturas.
O item remunera o 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;
referência comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR
14136.
ITEM 14 – CPOS 41.14.070
LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, PARA 2
LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W
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Luminárias a serem instaladas conforme CROQUI elétrico disponível junto a secretaria
de obras, designando os locais.
O item remunera o fornecimento de luminária retangular de sobrepor tipo calha, com
corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na
cor branca, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, conforme tabela. Remunera
também materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária.
Não remunera o fornecimento de lâmpada e reator; referência comercial: Luminária
CCN10-S232 fabricação lumicenter ou equivalente.
ITEM 15 – CPOS 41.09.750
REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA
INSTANTÂNEA, PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE
BIPINO BILATERAL, 32 W - 127 V / 220 V
Reator eletrônico para as luminárias a serem implantadas.
O item remunera o fornecimento de reator eletrônico com partida instantânea e alto fator
de potência, modelos para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, com base bipino
bilateral, na potência de 32 W, para tensões de 127 V / 220 V e a mão de obra
necessária para a instalação do reator.
ITEM 16 – CPOS 41.07.070
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W
Lâmpadas fluorescentes para as luminárias a serem implantadas.
O item remunera o fornecimento de lâmpada fluorescente de 32 W, modelo tubular com
base bipino bilateral, uso com equipamento auxiliar; referência comercial F032 / CW-640
fabricação Osram, TLDRS 32W-CO-25 fabricação Philips ou equivalente; remunera
também o fornecimento da mão de obra necessária para a instalação da lâmpada. Não
remunera o fornecimento do reator.
ITEM 17 – CPOS 38.19.040
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE
32 MM
Eletroduto a ser instalado para passagem dos cabos elétricos.
O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível,
tipo leve, diâmetro externo de 32 mm, diâmetro interno de 25,0 mm, espessura da
parede de 0,3 mm, referência 1", cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre,
ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em
paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a
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mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos
em paredes e a instalação de arame
galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
ITEM 18 – CPOS 37.13.610
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ
50 A
O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção
termomagnética, padrão "bolt-on" NEMA, unipolar, modelos com correntes variáveis de
35 A até 50 A e tensão de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da
Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE ou equivalente;
remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento
do suporte.
ITEM 19 – CPOS 37.13.630
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ
50 A
Instalados nos quadros de distribuição constantes na obra.
O item remunera o 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 da
Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE ou equivalente;
remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado.
ITEM 20 – CPOS 39.04.120
CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 95 MM²
Cabos de ligação instalados dos padrões de energia até os quadros de distribuição
conforme CROQUI elétrico.
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em
malha de
fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações,
sujeiras,
encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a mão de
obra
necessária para a enfiação e instalação do cabo.
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ITEM 21 – CPOS 37.03.200
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16
DIN / 12 BOLTON - 150 A - SEM COMPONENTES
Quadro de distribuição INSTALADOS conforme CROQUI ELÉTRICO.
O item remunera o 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 150 A, 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;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária
para a instalação completa do quadro,
modelo QDETG-U-II Universal; referência comercial 904501 da Cemar ou equivalente;
não remunera o fornecimento dos disjuntores.

HIDRAULICA
ITEM 22 – CPOS 46.01.020
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 25 MM (3/4"), INCLUSIVE
CONEXÕES
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de
PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN = 25 mm (3/4”), inclusive conexões, para
sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:
a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e
rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico,
solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de
corte;
b) 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-5648 e NBR-5626.
ITEM 23 – CPOS 43.02.180
DUCHA MULTITEMPERATURAS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, DE 7.500W /
220 V
Duchas instaladas de acordo com CROQUI elétrico com os locais indicados.
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O item remunera o fornecimento e instalação da ducha, com comando multitemperaturas
de 4 temperaturas, potência de 7.500 W para 220 V, haste prolongadora de 30 cm,
pressão de dispositivo para regulagem de inclinação (D.R.I.), funcionamento 10 a 400
kPa (1 a 40 m.c.a), conforme Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Remunera
também materiais acessórios necessários à instalação e ligação às redes elétricas e de
água.
ITEM 24 – CPOS 44.01.050
BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS
Vasos sanitários a serem trocados na edificação.
O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça com as características:
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria
V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência comercial Bacia Sanitária Celite, ou
Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria
Cerâmica Andradense S/A, ou Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A, ou
equivalente de mercado desde que 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. Remunera também: 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.
ITEM 25 – CPOS 44.20.280
TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA
Tampa para os vasos sanitários a serem instalados.
O item remunera o fornecimento e instalação de tampa plástica, para bacia sanitária
sifonada.
ITEM 26 – CPOS 44.01.110
LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA
Lavatórios a serem instalados na reforma conforme projeto.
O item remunera o fornecimento de lavatório de louça com coluna; materiais para
fixação; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação.
ITEM 27 – CPOS 44.01.200
MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO, AUTO-ASPIRANTE
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Mictórios a serem instalados nos W.C. Mandante / Visitante masculinos com
acessibilidade.
O item remunera o fornecimento de mictório constituído por: mictório com sifão integrado
auto-aspirante em louça; jogo de acessórios para mictório com flexível para interligação
à rede de água; sistema de fixação por meio de parafusos; materiais acessórios
necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto.
ITEM 28 – CPOS 14.30.020
DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM
Divisórias a serem instaladas nos W.C. Mandante / Visitante masculinos com
acessibilidade.
O item remunera o 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 cm, nas dimensões indicadas em projeto; remunera
também materiais acessórios: areia, cimento, cimento branco, cola à base de resina
epóxi e eventuais peças e arremates metálicos.
ITEM 29 – CPOS 47.04.040
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN = 1 1/2"
Válvulas de descarga a serem instalados nas áreas que sofreram reformas hidráulicas,
conforme CROQUI.
O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro
próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/2";
referência comercial 2550 Hidramax fabricação Deca, Flux 3650 fabricação Docol,
fabricação Fabrimar ou equivalente Remunera também materiais acessórios de vedação
e o tubo de descida.
ITEM 30 – CPOS 44.03.370
TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM
ACABAMENTO, DN 1/2"
Torneiras a serem implantadas de acordo com CROQUI hidráulico.
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso
geral, em latão fundido sem acabamento de 1/2"; inclusive materiais acessórios
necessários à instalação e ligação à rede de água.
ITEM 31 – CPOS 47.01.030
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN = 1"
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Registros a serem implantados de acordo com CROQUI hidráulico.
O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido,
diâmetro nominal de 1", com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de
vedação.
ITEM 32 – CPOS 44.01.310
TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS
Tanque a ser implantado na área da varanda da arbitragem conforme CROQUI.
O item remunera o fornecimento de tanque de louça com coluna, com capacidade para
30 litros; referência comercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente; materiais para
fixação; materiais acessórios e a mão de obra necessária para sua instalação.
ITEM 33 – CPOS 44.02.060
TAMPO / BANCADA DE GRANITO, ESPESSURA DE 3 CM.
Tampo de granito na espessura de 3cm, a ser instalado na área de bar do setor
visitante.
O item remunera o 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; acabamento polido nas
cores: Andorinha, Corumbá, Branco Dallas, Santa Cecília ou Verde Ubatuba.
ITEM 34 – CPOS 44.06.300
CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400 X 340 X 140 MM
Cuba a ser instalada na bancada de granito.
O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples, linha comercial sem
pertences, de 400 x 340 x 140 mm, em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8; espessura da
chapa 22; inclusive materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas.
ITEM 35 – CPOS 44.03.590
TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO
FUNDIDO CROMADO
Torneira a ser instalada juntamente com a cuba de aço e bancada de granito.
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e
arejador, para instalação na bancada da pia, em latão fundido cromado de 1/2";
referência comercial, Torneira de Mesa da linha Delicatta, fabricação Docol, ou
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equivalente; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de
água.
ITEM 36 – CPOS 46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN = 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
Item para esgoto conforme CROQUI hidráulico.
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de
PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN =
50 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e
eventuais
perdas de corte;
b) 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.
ITEM 37 – CPOS 46.02.070
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
Item para esgoto conforme CROQUI hidráulico. Sistema para vasos sanitários e ligações
até as caixas de passagem.
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de
PVC rígido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN =
100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também:
a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e
eventuais perdas de corte;
b) 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.
ITEM 38 – CPOS 49.04.010
RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA
Ralo a ser implantado conforme sistema de esgoto e hidráulica.
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O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40
mm, com grelha metálica, inclusive materiais acessórios.
ITEM 39 – CPOS 49.08.250
CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM
Total de 12 Caixas de passagem conforme CROQUI hidráulico.
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de areia em PVC, diâmetro
nominal de 100 mm, cor cinza, acompanha grelha de PVC com porta-grelha, inclusive
materiais acessórios, para limpeza de folhas e outros objetos que entram na tubulação
através das calhas de chuva.
PINTURA
ITEM 40 – CPOS 33.02.060
MASSA CORRIDA À BASE DE PVA
Emassamento de todas as paredes que receberão pintura.
O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a
correção de pequenos defeitos; referência comercial massa corrida fabricação Suvinil,
ou massa corrida fabricação Coral, ou massa corrida Metalatex fabricação Sherwin
Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra
necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes
soltas, irregularidades e poeira, 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.
ITEM 41 – CPOS 33.10.010
TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
Pintura Acrílica a ser realizada em todas as paredes conforme projeto, excluso
Arquibancadas.
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura látex standard à base
de emulsão acrílica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solúvel
em água, conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao
mofo, sol, chuva e maresia; referência comercial Coralmur fabricação Coral 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
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fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme
especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa.
ITEM 42 – CPOS 33.10.060
EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
Pintura para barrado das áreas de vestiário e banheiros.
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura epóxi; tinta à base de
epóxi; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços
de: limpeza, lixamento, remoção do pó; aplicação da tinta, conforme especificações do
fabricante, sobre superfície revestida com massa.
ITEM 43 – CPOS 33.12.011
ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
Pintura para as portas de madeira da edificação.
O item remunera o fornecimento de fundo à base em água, para superfície de madeira,
o fornecimento de tinta esmalte à base em água, acabamento acetinado ou brilhante ou
fosco, conforme norma NBR 11702; referência comercial tinta esmalte referência
Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor, ou equivalente; materiais acessórios e a
mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície,
conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos
(3 ou mais demãos), sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme
especificações do fabricante.
ITEM 44 – CPOS 33.11.050
ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO
Pintura em todas as portas e janelas metálicas, incluindo as grades do bar e entrada da
edificação.
O item remunera o fornecimento de esmalte à base de água, acabamento fosco, ou
semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referência comercial
Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessórios e a
mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície,
conforme recomendações do fabricante; aplicação do esmalte, em várias demãos (2 ou
3 demãos), fundo para metais e madeira à base de água; sobre superfícies de metais,
alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificações do fabricante.
ITEM 45 – CPOS 23.20.100
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA
Batente para as portas de madeira que serão retiradas e trocadas.
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O item remunera o fornecimento de batente padrão garapeira / cedrinho ou angelim,
para acabamento em pintura, cera ou verniz; cimento, areia, materiais acessórios e a
mão de obra necessária para a instalação do batente.
ITEM 46 – CPOS 23.20.330
FOLHA DE PORTA LISA COMUM - 80 X 210 CM
Portas a serem instaladas conforme constante de projeto.
O item remunera o fornecimento da folha de porta em madeira lisa para acabamento em
pintura ou cera, e a mão de obra necessária para a instalação da folha da porta.
ITEM 47 – CPOS 25.02.020
PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (1,00x 1,80m)
Portas de alumínio sob medida para a entrada das cabines com acessibilidade (1,00 x
1,80m) dentro dos Banheiros com acessibilidade (Mandante e Visitante).
O item remunera o fornecimento da porta e batentes, sob medida, em alumínio
anodizado L 30;
inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a
instalação
completa do caixilho.
ITEM 48 – CPOS 25.02.020
PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (0,60 x 1,80m)
Portas de alumínio sob medida para as portas das cabines nos banheiros, incluindo os
banheiros dos vestiários mandante e visitante (0,60x1,80m).
O item remunera o fornecimento da porta e batentes, sob medida, em alumínio
anodizado L 30; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de obra
necessária para a instalação completa do caixilho.
ITEM 49 – CPOS 25.02.020
PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (0,60 x 1,90m)
Portas de alumínio sob medida para as cabines de transmissão.
O item remunera o fornecimento da porta e batentes, sob medida, em alumínio
anodizado L 30;
inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a
instalação completa do caixilho.
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ITEM 50 – CPOS 25.02.020
PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (0,80 x 2,10m)
Portas de alumínio sob medida que substituirão 03 portas de madeira existentes,
conforme projeto. E 01 Portão de passagem.
O item remunera o fornecimento da porta e batentes, sob medida, em alumínio
anodizado L 30; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de obra
necessária para a instalação completa do caixilho.
ITEM 51 – CPOS 26.01.230
VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM
Troca de vidro das janelas dos blocos, conforme projeto. (Administração, vestiário, bar e
banheiros).
O item remunera o fornecimento de vidro fantasia incolor de 3/4 mm, em vários
desenhos (ártico, martelado, astral, colmeia, mini-boreal, etc.); remunera também
materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do vidro.
PISO
ITEM 52 – CPOS 17.05.070
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK = 20
MPA
Piso em concreto para as áreas de vestiários, área social, w.c. com acessibilidade
(Mandante e Visitante).
O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de
Cupiúba ("Goupia glabra"), ou Maçaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como
Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra
necessária para o lançamento do concreto e a execução do piso com acabamento
desempenado.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ITEM 53 – CPOS 55.01.020
LIMPEZA FINAL DA OBRA
O item remunera o 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, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando
a obra pronta para a utilização.

Prefeitura do Município de Tanabi
Estado de São Paulo
RUA Dr. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000.

Site: www.tanabi.sp.gov.br

e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

ITEM 54 – CPOS 02.08.020
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA
Placa de identificação para a obra.
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: 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.
ITEM 55 – COTAÇÃO
TORRE DE ILUMINAÇÃO (REFORMA COMPLETA)
Reformas em todas as torres de iluminação do estádio para perfeito funcionamento.
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios e a mão de obra necessária
para reforma e pleno funcionamento de todas as torres de iluminação do estádio
municipal.
ITEM 56 – CPOS 23.20.170
FOLHA DE PORTA LISA FOLHEADA COM MADEIRA, SOB MEDIDA
Troca das portas dos armários e reforma na estrutura dos mesmo, situados nos
vestiários do mandante e visitante.
O item remunera o fornecimento da folha de porta tipo lisa, em madeira folheada para
acabamento em pintura, cera ou verniz e a mão de obra necessária para a instalação da
folha da porta.
IRRIGAÇÃO
ITEM 57 – IRRIGAÇÃO (COTAÇÃO)
Tubo para ligações e sistema de irrigação no gramado, instalado.
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido classe 15 (6,5 kgf /
cm²), diâmetro nominal de 50 mm e diâmetro externo de 60 mm, com ponta e bolsa e
anel de borracha, para adução e distribuição de água, inclusive conexões e materiais
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acessórios; referência comercial PBA da Tigre ou equivalente. Não remunera os serviços
de escavação.
TUBO DE PVC RIGIDO TIPO PBA CLASSE 15, DN=75mm, (DE=85mm), INCLUSIVE
CONEXÕES
Tubo para ligações e sistema de irrigação no gramado, instalado.
O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido classe 15 (6,5 kgf /
cm²), diâmetro nominal de 75 mm e diâmetro externo de 85 mm, com ponta e bolsa e
anel de borracha, para adução e distribuição de água, inclusive conexões e materiais
acessórios; referência comercial PBA da Tigre ou equivalente. Não remunera os serviços
de escavação.
CONJUNTO MOTOR-BOMBA
Motor-Bomba para sistema de irrigação a ser implantado no estádio.
O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba centrífuga
monoestágio trifásico, potência de 20 cv, para vazões de 76 até 28 m³ por hora e alturas
manométricas de 40 até 70 m.c.a. respectivamente; referência comercial 20 GC2 T
fabricação Jacuzzi ou equivalente. Remunera também materiais complementares e
acessórios como chumbadores e a mão de obra necessária para a fixação, instalação
completa e realização dos testes de funcionamento.
Tanabi, 09 de setembro de 2020.
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