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OBRA: OBRA: REFORMA CRECHE JOANA DE OLIVEIRA LISBOA 

LOCAL: RUA LAURO ROCHA - BAIRRO DO CANTO DO MORRO 

 

1. Objetivo 

O presente memorial trata das obras necessárias para a reforma e manutenção da creche Joana de 

Oliveira Lisboa. 

 

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. 

 

3. Serviços Preliminares 

3.1 Placa de identificação para 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. 
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3.2 Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão 

O item remunera o 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. 

 

3.3 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral 

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa de guarda-

corpo ou gradil, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

3.4 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. 

 

3.5 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor 

O item remunera a mão-de-obra para a retirada de complementos sanitários, fixados ou de sobrepor, 

como papeleira, saboneteira, entre outros; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda dos elementos 

reaproveitáveis. 

 

3.6 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a 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. 

 

3.7 Remoção de calha ou rufo 

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

aparente; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável. 

 

4. PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS / ESQUADRIAS 

4.1 Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros 

O item remunera o fornecimento bacia sifonada de louça com saída horizontal, 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 Bacia Sanitária com Saída Horizontal 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: canopla metálica para bacia sanitária com saída horizontal; anel 

de borracha de expansão de 4´´; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para 
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fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação 

às redes de água e esgoto. 

 

4.2 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado 

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 equivalente; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e 

ligação à rede de água. 

 

4.3 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ 

O item remunera o fornecimento do sifão de PVC rígido com copo tipo reforçado e tubo de ligação 

ajustável de 1´´x 1 1/2´´; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação e ligação à 

rede de esgoto. 

 

4.4 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ 

O item remunera o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal de 1/2", 

comprimento variável de 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do engate 

flexível em aparelhos sanitários. 

 

4.5 Lavatório de louça com coluna 

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. 

 

4.6 Porta lisa com batente madeira - 70 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. 

 

4.7 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha 

O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta interna de 1 folha 

composto por: 3 (três) dobradiças de 3 1/2 x 3 em latão cromado; referência comercial La Fonte Dob 90 3 1/2 

x 3, 3500 da União Mundial, 346 da Arouca; conjunto de fechadura de embutir cromada com miolo tipo gorges, 

um par de maçanetas retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares; referência comercial 

721/01 CR da Pado, 402526/40 da Arouca ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais 

acessórios e mão de obra necessária para a montagem e instalação completa da ferragem. 

 

4.8 Caixilho em madeira maxim-ar 

O item remunera o fornecimento de caixilho de madeira, tipo maxim-ar, para colocação de vidros 

com batente e guarnições para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, inclusive materiais 

acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, do caixilho e das guarnições. 
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4.9 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial 

O item remunera o fornecimento do caixilho de correr 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. 

 

4.10 BE-04 BANCADA LAVATORIO/EDUCAÇAO INFANTIL 

• Tampo de granito polido (109x45cm, e=2cm) cinza andorinha ou cinza corumbá, com moldura 

perimetral (3,5x2cm) e frontão (7x2cm) , conforme detalhe 1. 

• Cuba de lavagem de aço inoxidável AISI 304 chapa 22 (0,8mm), com dimensões de 

460x330x170mm (tolerância ± 30mm). 

• Alvenaria de apoio em bloco de concreto (9x19x39cm), classe C (≥ 3,0 MPa), conforme ficha S7.04 

do Catálogo de Serviços. 

• Sifão tipo copo Ø=1 ½” x 2”, conforme ficha H6.18 do Catálogo de Serviços. 

• Válvula de escoamento Ø=3 ½”, conforme ficha H6.18 do Catálogo de Serviços. 

• Torneira de mesa, bica giratória com arejador articulado, acionamento por alavanca, Ø = 1/2" ou 

Ø 5/8", conforme ficha H6.19 do Catálogo de Serviços. 

• Ligação flexível ½” x 40cm, conforme ficha H6.18 do Catálogo de Serviços 

 

4.11 Caixilho em alumínio de correr com vidro – branco 

O item remunera o 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. 

 

4.12 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo 

O item remunera o fornecimento e instalação de portão pivotante de uma ou duas folhas com altura 

até 2,50 m, constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado norma ASTM 

A513/A513M-18, com diâmetro externo de 2; requadro interno em barra chata de aço carbono SAE 1008 / 

1012, de 3/4 x 3/16; tela tipo Zinc Fence da Universal, Icotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo Q de 

2 (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1 (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de aço 

doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg /mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão 

em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 

6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-cadeado. 

Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais e mão de obra necessários para: aplicação em 

uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compõem o portão, 

conforme recomendações do fabricante, referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. 

fabricação Quimatic ou equivalente. 

 

5. ELÉTRICA 
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5.1 Remoção de lâmpada 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de lâmpada; remunera 

também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis. 

 

5.2 Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para 
lâmpada fluorescente compacta 

O item remunera o 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. 

 

5.3 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm 

O item remunera o 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. 

 

5.4 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 

encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 

termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de 

obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 

5.5 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 

O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, 

encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com 

termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de 

obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

 

6. ABRIGO DE GÁS / ACABAMENTO 

6.1 AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG 

• Preparar o terreno convenientemente para que suporte o peso do componente. 

• Base: concreto simples traço 1:3:4 cimento, areia e brita. 

• Laje de concreto: 

- Concreto traço 1:2,5:4, cimento, areia e pedrisco; 

- Armação de aço CA-60b Ø=4,2mm, malha de 5 x 5cm; 

- Forma de tábuas de pinho. 
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• Assentamento dos tijolos: argamassa traço 1:4, cal hidratada e areia com adição de 100kg de 

cimento/m³ de argamassa. 

• Revestimento dos tijolos: 

- Chapisco: argamassa traço 1:3, cimento e areia; 

- Emboço: argamassa traço 1:4, cal hidratada e areia, com adição de 150kg de cimento/m³ de argamassa; 

- Reboco: argamassa traço 1:4, cal e areia fina. 

• Instalar a tubulação e conexões. 

• Instalar as portas, chumbando-as na estrutura. 

• Proceder a pintura do abrigo. 

• Instalar os botijões P13 e interligar à rede de consumo. 

• Testar o ponto de consumo. 

• O abrigo somente poderá ser executado ao nível do piso térreo. 

 

6.2 Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões 

O item remunera o fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível sem costura, diâmetro 

nominal de 9,52 mm (3/8), espessura 1/32, com tratamento térmico após a trefilação; inclusive conexões, 

materiais acessórios, fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente, abertura e 

fechamento de rasgos e recobrimento com argamassa à base de isolante térmico, para tubulações embutidas. 

Norma técnica: NBR 7541. 

 

6.3 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e 

rejuntado com argamassa industrializada 

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de 

primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes, 

formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes características: a) Referência comercial: Eliane ou 

equivalente; 

b) Absorção de água: Abs > 10%, grupo BIII classificação Porosos (alta absorção, resistência mecânica 

baixa); 

c) Resistência química: mínima classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); 

d) Resistência ao manchamento: mínima classe de limpabilidade 3 (mancha removível com produto de 

limpeza forte); 

e) Resistente ao choque térmico; 

f) Antiderrapante: não 

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível 

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 rejuntamento das placas com 

junta média de 3 mm. Não remunera os serviços de regularização da superfície. Normas técnicas: NBR 13816, 

NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 
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6.4 Prateleira em granito com espessura de 2 cm 

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

prateleira em granito com espessura de 2 cm; assentada com argamassa de cimento e areia; acabamento 

polido, nas cores: Andorinha, Corumbá, Branco Dallas, Santa Cecília ou Verde Ubatuba. 

 

6.5 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300mm 

O item remunera o fornecimento de mão francesa, tipo simples, em chapa de aço com acabamento 

galvanizado a fogo, largura de 300 mm, fabricação Mopa, ou Valemam, ou equivalente; remunera também o 

fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da mão francesa sobre 

canaletas expostas, ou embutidas no concreto, ou fixadas na parede por meio de chumbadores. 

 

6.6 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. 

 

6.7 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 

O item remunera o 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. 

 

7. COBERTURA ACESSO GALPÃO 

7.1 Cobertura em L 

7.1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm – completa 

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo 

e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm. 

 

7.1.2 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira 
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O item remunera o fornecimento de madeira em angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba, 

adequada para estrutura, pregos em diversas bitolas, materiais acessórios e a mão de obra necessária para 

a confecção, montagem e instalação completa das peças. 

 

7.1.3 Telha de barro tipo romana 

O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária para 

a colocação, fixação e emboçamento das telhas. 

 

7.1.4 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m 

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

largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. 

 

7.2 TELHADO BLOCO 1 

7.2.1 Retirada de telhamento em barro 

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

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

 

7.2.2 Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² 

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

madeira com seção até 60 cm², seleção e guarda das peças reaproveitáveis. 

 

7.2.3 Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² 

O item remunera o fornecimento de prego em diversas bitolas, materiais acessórios e a mão de obra 

necessária para a instalação das peças. 

 

7.2.4 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira 

O item remunera o fornecimento de madeira em angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba,  

adequada para estrutura, pregos em diversas bitolas, materiais acessórios e a mão de obra necessária para 

a confecção, montagem e instalação completa das peças. 

 

7.2.5 Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha 

O item remunera o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para 

colocação das telhas, inclusive emboçamento das mesmas. 

_____________________________ 

Engenheira Civil 

Thayná Brena Alves Fausto 


