
P R E F E I T U R A  D E  I G U A P E  
E S T Â N C I A  B A L N E Á R I A  

Secretaria Municipal  de Infraestrutura Urbana e Obras  

 

Av Adhemar de Barros, 1070, Jd Porto do Ribeira, CEP 11920-000, Iguape/SP. Tel 13 3848 6810, ramal 6829 
e-mail: engenharia@iguape.sp.gov.br 

 

OBRA: REFORMA NA CRECHE ANTÔNIA DE LIMA VITÓRIO 

LOCAL: RUA JÚLIO BERNADINO MARTINS, 255 – ROCIO, IGUAPE/SP 

 

1. Objetivo 

O presente memorial trata da obra necessária para a reforma na Creche Antônia de Lima Vitório. 

 

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 às 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. 

 

3. Etapas 

3.1. Serviços preliminares 

3.1.1 Fornecimento e instalação de placa de identificação de obras incluso suportes de 

madeira 

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; 
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Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” 

(conhecida como Cambará), de 3" x 3". 

 

3.2 Manutenção no armário da cozinha 

3.2.1 Retirada de armário em madeira ou metal. 

O item remunera a mão de obra necessária para a retirada completa de armário em madeira ou metal, 

com profundidade até 100 cm, inclusive mão francesa e acessórios de fixação. Remunera também a seleção 

e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

3.2.2 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido. 

O item remunera o 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. Não remunera o preparo prévio 

da superfície. 

 

3.2.3 Caixilho em alumínio de correr, sob medida. 

O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, sob medida, em perfis de alumínio 

anodizado natural L 25; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do 

caixilho. Não remunera o fornecimento e instalação de vidro. 

 

3.2.4 Instalação de vidro liso incolor, e=8mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com 

baguete. AF_01/2021 P. 

Conferir medidas dos vãos e dos vidros, considerando folga de 2mm entre o vidro e o caixilho de 

alumínio ou PVC; Colocar a fita de espuma de vedação em todo o perímetro do caixilho, evitando o contato 

direto do vidro com o caixilho; Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas; Encaixar, 

primeiramente, a baguete superior, para evitar a queda do vidro; Continuar o processo com as demais 

baguetes; Posicionar o perfil de borracha entre a baguete e o vidro, em todo o perímetro para bloquear a 

entrada de água e ajudar a fixar os materiais. 

 

3.2.5 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39cm – Classe C. 

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

de vedação, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 09 x 19 x 39 cm e 

resistência mínima a compressão de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136. 

 

3.2.6 Chapisco. 
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O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do 

chapisco. 

 

3.2.7 Reboco. 

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução 

do reboco. 

 

3.3 Cobertura 

3.3.1 Remoção de calha ou rufo 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de calha 

ou rufo; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável. 

 

3.3.2 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m 

O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com 

largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.  

 

3.3.3 Retirada de cumeeira ou espigão em barro. 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa das peças, 

inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

3.3.4 Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha. 

O item remunera o fornecimento das peças de cumeeiras, materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para o assentamento e emboçamento das peças. 

 

3.3.5 C Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa 

Será medido pelo comprimento de trincas reparadas (m). 

O item remunera o fornecimento de: fundo preparador, referência fundo preparador de paredes, da 

Suvinil ou equivalente; diluente, referência Diluente 6870 da Suvinil ou equivalente; impermeabilizante 

acrílico, referência Suviflex da Suvinil ou equivalente; emulsão acrílica para vedação de trincas, referência 

Selatrinca da Suvinil ou equivalente; fita autoadesiva em poliéster, referência Fitafix ou equivalente; materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura da trinca formando um V, com 

largura até 10 mm e profundidade de até 8 mm; lixamento e remoção do pó; aplicação de uma demão do 

fundo preparador com diluente, preparado na proporção 2:1 (duas partes de fundo preparador e uma parte 

de diluente); aplicação da emulsão acrílica vedante, em duas etapas, sendo a segunda 24 horas após a 

primeira; uma demão de impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de água; colagem da fita autoadesiva; 

aplicação, sobre a fita adesiva, da segunda demão de impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de água, 

em superfícies que apresentam trincas rasas com até 5 mm de largura, na massa. 
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3.4 Revestimento. 

3.4.1 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo base 

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. 

 

3.4.2 Demolição manual de concreto simples 

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 concreto simples manualmente; a seleção e a 

acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 

15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

3.4.3 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica – terra, alvenaria, concreto, 

argamassa, madeira, papel, plástico ou metal. 

O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou 

concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remoção e transporte da 

caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do 

entulho, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem 

mistura de material, abrangendo: 

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, 

deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho 

de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 

de maio de 1999, e normas; 

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia, e a 

reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente 

da distância do local de despejo; 

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou 

horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba; 

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba; 

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e 

descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados. 

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o 

Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, 

origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o 

comprovante declarando a sua correta destinação; 

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das 
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atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 

15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004. 

 

  3.4.4 Lastro de pedra britada 

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

2) 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. 

   3.4.5 Lona plástica 

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

    3.4.6 Armadura em tela de 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. 

 

    3.4.7 Concreto preparado no local, fck=20 MPa 

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mão de obra necessária 

para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 

 

    3.4.8 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento 

O item remunera o 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. 

 

3.4.9 Argamassa de regularização e/ou proteção 

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária para o preparo, 

lançamento e regularização da argamassa. 

 

3.4.10 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 

45x45cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². AF_06/2014. 

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, 

com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que 

facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com 

as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre 

a camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 

cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 
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Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de 

uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a área com pano 

umedecido. 

 

3.4.11 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 

45x45cm. AF_06/2014 

Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7cm de altura. - Aplicar e estender a argamassa de 

assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, 

formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas 

e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 

argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando 

sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. Assentar cada peça cerâmica, 

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 

previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 

rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e 

vem. Limpar a área com pano umedecido. 

 

3.5 Instalação elétrica 

3.5.1 Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017. 

Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar 

manualmente cabos elétricos de dentro de eletrodutos, com auxílio de um alicate. 

 

3.5.2 Cabo de cobre 1,5mm², isolamento 750 V – Isolação em PVC 70°C. 

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento 

termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera 

também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

 

3.5.3 Cabo de cobre 2,5mm², isolamento 750 V – Isolação em PVC 70°C. 

O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento 

termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera 

também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

 

3.5.4 Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lâmpada 

fluorescente de 15 w, sem reator – Fornecimento e instalação. AF_02/2020. 

Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária; Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados 

ao plafon; Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

 

mailto:engenharia@iguape.sp.gov.br


P R E F E I T U R A  D E  I G U A P E  
E S T Â N C I A  B A L N E Á R I A  

Secretaria Municipal  de Infraestrutura Urbana e Obras  

 

Av Adhemar de Barros, 1070, Jd Porto do Ribeira, CEP 11920-000, Iguape/SP. Tel 13 3848 6810, ramal 6829 
e-mail: engenharia@iguape.sp.gov.br 

 

3.6 Pintura 

 3.6.1 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo 

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 fabricante; aplicação da tinta, em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme 

especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa. 

 

 3.6.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. 

AF_06/2014. 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta com rolo 

ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

 

3.7 Serviços Complementares  

  3.7.1 Instalação de vidro liso incolor, e=3mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado 

com baguete. AF_01/2021 P 

Conferir medidas dos vãos e dos vidros, considerando folga de 2mm entre o vidro e o caixilho de 

alumínio ou PVC; Colocar a fita de espuma de vedação em todo o perímetro do caixilho, evitando o contato 

direto do vidro com o caixilho; Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas; Encaixar, 

primeiramente, a baguete superior, para evitar a queda do vidro; Continuar o processo com as demais 

baguetes; Posicionar o perfil de borracha entre a baguete e o vidro, em todo o perímetro para bloquear a 

entrada de água e ajudar a fixar os materiais. 

 

  3.7.2 Tela de proteção tipo mosqueteira removível, em fibra de vidro com revestimento 

em pvc e requadro em alumínio 

O item remunera o fornecimento de tela de proteção removível constituída por perfis em alumínio 

removíveis, tela tipo mosquiteira em fibra de vidro com revestimento em PVC, cantoneiras em nylon, travas 

de fixação, borracha de fixação; referência comercial Catumbi, Papaiz ou equivalente. Remunera também 

materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação completa da tela de proteção. 

 

  3.7.3 Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, acabamento polido. 

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para colocação de rodapé 

em granito com espessura de 2 cm e altura de 7 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. Não remunera o preparo prévio 

da superfície 
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  3.7.4 Porta lisa com batente madeira – 90 x 210 cm 

 O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarnições 

em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária 

para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. 

  

 3.7.5 Fornecimento e Instalação de Toldo 

O item remunera o fornecimento e instalação de toldo em lona e estrutura de alumínio. 

 

 3.7.6 Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50w – 220v. 

O item remunera o fornecimento de lâmpada halógena refletora PAR 20, de 50 W para tensão de 220 

V, com base E27; referência comercial Halopar 20 64832 da Osram ou equivalente. Remunera também o 

fornecimento da mão de obra necessária para a instalação da lâmpada. 

 

 3.7.7 Janela basculante, em alumínio perfil 20, 80 x 60 cm (A x L), 4 fls (1 fixa e 3 moveis), 

acabamento branco ou brilhante, batente de 3 a 4 cm, com vidro, sem guarnição 

Janela basculante, de aço, com batente/requadro, 80 x 60 cm. Pode ser substituído por janela 

Maxim-ar de aço correspondente. 

 

 3.7.8 Janela de correr, em alumínio perfil 25, 120 x 150 cm (A x L), 4 fls, bandeira com 

bascula, acabamento branco ou brilhante, batente/requadro de 6 a 14 cm, com vidro, sem 

guarnição/alizar 

Janela de correr, aço, com batente / requadro de 6 a 14 cm, sem divisão, com pintura anticorrosiva 

e pintura de acabamento, 3 folhas, sendo duas de veneziana e uma de vidro, 120 x 150 cm (A x L). 

 

3.8 Limpeza final   

  3.8.1 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. 
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