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OBRA: REFORMA DA CRECHE CÉLIA JOSÉ DE CAMARGO 

LOCAL: RUA KISHIRO YANAGUISAWA - BAIRRO DO ROCIO 

 

1. Objetivo 

O presente memorial trata das obras necessárias para a reforma da E.M.E.F Célia José 

de Camargo. 

 

2. Recomendações gerais 

a. A fiscalização caberá à Prefeitura Municipal de Iguape; 

b. A Contratada deverá manter no canteiro de obras, uma cópia da ART ou RRT do 

responsável técnico da Contratada e uma versão do projeto impressa e aprovada pela 

fiscalização. Para tanto, deverá imprimir as folhas de projeto na quantidade que julgar 

necessária, e encaminhar à fiscalização para aprovação e visto; 

c. A Contratada é responsável pela segurança do trabalho e do meio ambiente, e está 

obrigada a cumprir toda a legislação vigente, estando sujeita à fiscalização também quanto 

ao cumprimento desta; 

d. A Contratada deve providenciar para seus funcionários, prestadores de serviço e visitantes 

da obra equipamentos de proteção individual conforme preconizar a legislação vigente; 

e. A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente as especificações fornecidas 

pela fiscalização e pelas normas pertinentes, cujo conhecimento por parte da Contratada é 

subentendido; 

f. Os materiais só poderão ser empregados após aprovação expressa da fiscalização; 

g. Poderá ser executado o controle de qualidade baseado nas normas pertinentes de todo e 

qualquer material, componente e serviço que tome parte na execução da obra, através de 

ensaios em corpos de prova e amostras retiradas, por empresa(s) especializada(s), 

idônea(s), contratada(s) pela Contratante, e 

h. Em caso de dúvidas a fiscalização deverá ser consultada e qualquer modificação só 

poderá ser feita após anuência expressa da mesma. 
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3. Etapas 

 

3.1. Serviços preliminares 

 

3.1.1 Placa de identificação da obra 

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 nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; 

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

 Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou 
“Qualea spp” (conhecida como Cambará), de 3" x 3". 

 

3.1.2 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 

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. 

 
3.1.3 Demolição manual de concreto armado 

Fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos 
serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto armado 
manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 
15112, NBR 15113 e NBR 15114.. 
 

3.1.4 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km 

Fornecimento de caminhão basculante, com caçamba reforçada, e a mão de obra 
necessária para a execução do serviço de transporte do material de entulho, para distâncias 
superiores a 5 quilômetros até 10 quilômetros. Remunera também o retorno do veículo 
descarregado. Todo entulho gerado deverá obedecer à Lei nº 14.803, de 26 de junho de 2008 e à 
Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e 
NBR 15114. 
 

3.1.5 Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação 

padrão 

Fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de janela padrão de 
ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação; remunera também a seleção e a guarda das 
peças reaproveitáveis. 

 
3.1.6 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios 

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. 
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3.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 

 

3.2.1 Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirada na jazida, sem transporte) 

Fornecimento de aterro 

 

3.2.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, 

DMT acima de 30 km (unidade: m3xkm). AF_04/2016 

 

 

3.2.3 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de 

solo em áreas fechadas  

Fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessários para a 
execução e compactação de aterros em áreas fechadas, englobando os serviços: espalhamento 
de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneização do solo; compactação igual ou 
maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, conforme exigências do projeto; o 
controle tecnológico com relação às características e qualidade do material a ser utilizado, ao 
desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à espessura e homogeneidade das camadas; 
locação dos platôs e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e ensaios 
geotécnicos. Toda a execução dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer 
às especificações e quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 
7180, NBR 7181 e NBR 7182. 
 

3.3 INFRAESTRUTURA 

 

3.3.1 Lastro de pedra britada 

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. 

 

3.3.2 Lona plástica 

O item remunera o fornecimento de lona plástica preta e a mão de obra necessária para 

a aplicação da lona. 

 

3.3.3 Armadura em tela soldada de aço 

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e 

colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários 

como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse 

para emendas. 

 

3.3.4 Concreto usinado, fck = 20 MPa 
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O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à 

compressão de 20 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

3.3.5 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento 

Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à 
obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o 
apiloamento do terreno, quando necessário. 

 
3.4 ACABAMENTO 
 

3.4.1 Argamassa de regularização e/ou proteção 
Fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária para o 

preparo, lançamento e regularização da argamassa. 
 
3.4.2 Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e 

ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado 

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato esmaltado tipo 
acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes 
características: 

a) Referência comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; 
b) Absorção de água: Abs <= 0,5%, grupo BIa classificação Porcelanato (baixa absorção, 

resistência mecânica alta); 
c) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade mínima 3 (mancha removível com 

produto de limpeza forte); 
d) Resistência química mínima: classe B (média resistência química a produtos domésticos 

e de 
piscinas); 

e) Carga de ruptura > 1.500 N; 
f) Resistente a gretagem; 
g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); 

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexível 
para porcelanato em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de 
limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante 
industrializada, assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos 
fabricantes e o rejuntamento das peças com junta média até 5 mm. Não remunera os serviços de 
regularização da superfície. Norma técnica: NBR 15463. 
 

3.4.3 Emboço desempenado com espuma de poliéster 
Fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária para a 

execução do emboço desempenado com espuma de poliéster. 
 
3.4.4 Caixilho em alumínio de correr com vidro – branco 
Fornecimento do caixilho de correr em perfis de alumínio, com pintura eletrostática a pó 

na cor branca, com vidro liso, completo, linha comercial; referência comercial fabricação Sasazaki, 
Ebel, Brimak, Atlantica ou equivalente. Remunera também cimento, areia, ferragens, materiais 
acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho. 

 

3.5 ESQUADRIAS 
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3.5.1 Retirada de esquadria em vidro 
Fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de esquadria em vidro de 

qualquer natureza, inclusive fixação; remunera também a seleção e a guarda do material 
reaproveitável. 

 
3.5.2 Vidro temperado incolor de 10 mm 
Fornecimento de vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessórios e a mão-de-

obra  necessária para a instalação do vidro. 
 
3.5.3 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial 
Fornecimento do caixilho basculante completo, linha comercial, em perfis de alumínio 

anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a 
instalação completa do caixilho. 

 
3.5.4 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido 
Fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para colocação de placas com 40 

x 40 cm de granito com espessura de 2 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; 
rejuntamento com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, acabamento polido, nas cores: 
cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas. 

 

3.6 HIDRÁULICA/ELÉTRICA 
 

3.6.1 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha 
especial 

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. 

 
3.6.2 REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 
Fornecimento e instalação de kit para caixa acoplada. 
 
3.6.3 BACIA SANITÁRIA INFANTIL 
Fornecimento e instalação de bacia sanitária infantil 
 
3.6.4 Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 

para lâmpada fluorescente compacta 
Fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 integrado 

para lâmpada fluorescente compacta, em plástico, ou PVC, disponível nas cores branco e preto, 
conforme o fabricante; referência: Plafon 114 / 117 fabricação Perlex, Plafonier Decorativo PVC 
fabricação Sadokin, Plafon com Soquete fabricação Taschibra, PF 1/2 fabricação Wetzel ou 
equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 
instalação do plafon em teto ou parede; não remunera o fornecimento da lâmpada. 

 
3.6.5 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm 
Fornecimento da lâmpada LED de 13,5 W, base E-27, bivolt, temperatura 3.000 a 6500 

K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 lm, vida útil de 20.000 a 25.000 h; referência comercial 
fabricação Philips ou equivalente (equivale a 100 W da incandescente). Remunera também 
materiais, acessórios e a mão de obra para instalação da lâmpada. 

 
3.7 PINTURA 
 

3.7.1 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo 
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 
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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 fabricante; aplicação da tinta, 
em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme especificações do fabricante, sobre superfície 
revestida com massa. 

 
3.7.2 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 
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; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin Williams 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, em 2 ou 3 demãos sobre superfície 
revestida com massa, conforme especificações do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 
15079. 

 
3.7.3 CAIACAO 
• A cal deve ser diluída com água potável.  
• Para a 1ª demão preparar uma mistura de 1kg de cal indus - trializada com 3 litros de 

água e aplicar no sentido horizontal utilizando brocha ou pincel.  
• Para as demãos de acabamento (no mínimo 3) o composto será formado por 1kg de cal 

e 1,5 litros de água, adicionan - do-se de 1 a 2 sachês de fixador para pintura para cada 10kg de 
cal ou 15 litros de caiação. A aplicação das demãos de acabamento deve ser feita em direções 
cruzadas, utilizando brocha.  

• Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes 
que podem transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar.  

• Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centí - grados e umidade relativa do 
ar superior a 90%. 

 
3.8 TELHADO 
 

3.8.1 Revisão geral de telhados de barros, inclusive tomada de goteira 
 
 

3.9 LIMPEZA 
 

3.9.1 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, removendo-se 
materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização. 

 

 

 

 

 

Eng° Ricardo R. Barros 
Diretor da Div. De Engenharia 

CREA-SP 5070083960 
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