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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 

 

 
ASSUNTO: REFORMA SEDE DO CRAS MANGUBA 

LOCAL: PRAÇA DA MANGUBA, BAIRRO CERÂMICA    

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS  

 

Em acordo a necessidade identificada pela Prefeitura Municipal de Januária, o empreendimento relacionado por este 

memorial descritivo, visa reforma da sede do Centro de Referência de Assistência Social – Cras , a mesma se 

localiza na Praça da Manguba, Cerâmica – Januária MG.  

Este memorial tem por objetivo, fixar as condições gerais e o método de execução dos serviços de fornecimento de 

Mão de obra e materiais, ferramentas e equipamentos a serem empregados nos serviços de Reforma. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

 GENERALIDADES:  

 

A presente especificação tem por objetivo definir os critérios para execução, medição e pagamento dos serviços a 

serem executados sob a condução da fiscalização. A execução das obras e serviços de engenharia obedecerá aos 

presentes especificações, às exigências emanadas da Fiscalização e às normas técnicas da ABNT.  

A Contratada, vencedora da Licitação, deverá manter na obra: - Mestre de obras, operários e demais funcionários em 

número e grau de especializações compatíveis com a natureza dos serviços. As obras e os serviços deverão ser 

acompanhados/monitorados por um Responsável Técnico (Engenheiro Civil Habilitado). O Responsável Técnico 

pelos serviços de obra deve ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de qualquer uma 

das atividades relacionadas com os serviços de obra. 

SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO 

 Deverá ser observado, pelo órgão executor dos serviços, a Legislação da Secretaria do Trabalho que determina 

obrigações no campo de segurança, higiene e medicina do trabalho, e o mesmo será o único responsável quanto ao 

http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/cras


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA- MG 
Praça Artur Bernardes ,21 - CEP 39480-000 -  Januária/MG 
CNPJ 21.461.546/0001-10     Telefax: 0xx (38) 3621-2656 

 
 

 

 

 
 

 

 

uso obrigatório e correto, por seus funcionários da obra, dos equipamentos de proteção individual, de acordo com a 

Legislação vigente.  

ETAPAS DA OBRA: 

 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

  

 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA:  

 

Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada chapa 

22’’ afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, 

suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva, 

conforme manual de identidade visual do governo Federal. 

As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 

voltadas para via que favorece melhor visualização.  

(Utilizar como padrão Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras do Governo Federal) 

 

2. BANHEIROS 

 

Deverá ser executada a remoção cuidadosa dos revestimentos cerâmicos a azulejos dos banheiros por completa, 

sendo que deverá ser feito o transporte para locais de disposição adequada. 

Nos banheiros serão instalados lavatórios suspensos sobre bancada de granito com cuba de aço inox, completo, com 

sifão, válvula e torneiras cromadas.  

 Para instalação dos lavatórios, mictórios, será executado anteriormente pontos de alimentação de água fria com 

tubulação DN 25, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria, registro de pressão roscável ¾ com canopla cromada. 

Deverão ser assentados azulejos 20x20 nas paredes do sanitário. A cor do azulejo deverá ser branca. 

Os azulejos deverão ser assentados de baixo para cima sendo que o controle dos prumos vertical e horizontal deverá 

ser feito com o auxilio de réguas de alumínio e fios de nylon. Deverá ser observada rigorosamente a uniformização 

da aplicação dos azulejos nas paredes de uma mesma dependência. Os azulejos deverão ter juntas a prumo não 
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superiores a 3,00mm, utilizando espaçadores de plásticos. Os azulejos quando cortados deverão ter suas bordas 

esmerilhadas além de não apresentarem rachaduras ou emendas. O rejuntamento deverá ser feito com argamassa 

pré-fabricada. Doze horas após o assentamento removendo-o logo em seguida o excesso através de uma esponja 

molhada passando se um pano seco e limpo. A cor da argamassa para rejuntamento dos azulejos deverá ser branca e 

de primeira qualidade sendo sua dosagem e preparo executados conforme a especificação do fabricante. 

 

  

3. RESTAURAÇAO MURO FRONTAL E ALVENARIAS INTERNAS  

 

 

A restauração do muro frontal será em alvenaria de tijolo cerâmico com revestimento em chapisco e reboco interno 

e externamente.  

 

4. COZINHA 

 

Deverá ser executada a remoção cuidadosa dos revestimentos cerâmicos a azulejos por completa, sendo que deverá 

ser feito o transporte para locais de disposição adequada. 

Remoção de janelas de forma manual e cuidadosamente para não danificar. 

Serão instaladas bancadas de granito cinza polido para pia de cozinha.   

 

5. PISO EM CONCRETO 

 

Serão utilizados mão de obra de pedreiro e servente para execução deste item. 

Todo material será de responsabilidade da Unidade CRAS 

6- JANELAS  

As janelas serão restauradas e os vidros danificados substituídos.  

7- TELHADO 

Será trocado todo madeiramento danificado do telhado assim como a substituição de telhas. 

8 – GRADE DE FERRO  

Grade de ferro será em chapa de ferro 3/16 em torno de toda unidade conforme levantamento. 

9 – ELETRICA  
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Substituição de lâmpadas led 6 w bivolt branca em formato tradicional. 

10 – PINTURA   

Serão utilizados mão de obra de pedreiro e servente para execução deste item. 

Todo material será de responsabilidade da Unidade CRAS 

11 - MANUTENÇAO DE PORTAS  

Todas as portas deverão passar por manutenção com profissional habilitado para garantir o bom funcionamento das 

mesmas. Todas as portas deverão ser envernizadas em duas demãos     

 

ENTREGA DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMETARES 

 

Os equipamentos fornecidos pela contratante deverão ser de primeira qualidade e devidamente aceite pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social. 

Para a entrega e recebimento provisório, deverão ser retirados da área da obra, todos os entulhos e sobra de 

materiais, deixando o local do empreendimento completamente livre e desimpedido, com os propósitos do serviço 

totalmente efetuado, baseado na avaliação dos responsáveis, contratantes. 

 

       

 

 

 

 

 

 

Pedro Alcântara Figueiredo de Jesus Junior 

Engº Civil – CREA 202.065/D 


