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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

SIDUR 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Especificação Particular destinada Reforma e Adaptação do CREAS 

INTRODUÇÃO 

A execução dos serviços referente à Reforma e Adaptação do CREAS, 
obedecerão às Especificações, e seus Anexos, aos Projetos e demais detalhes 
técnicos e as instruções eventualmente fornecidas pela PMI, no curso das obras. 
Obedecerá às Normas e Especificações da ABNT no que forem aplicáveis e não 
estiverem conflitantes com as Especificações. 

Quaisquer detalhes técnicos ou modificações de Projetos, que se façam 
necessários à perfeita execução das obras, serão emitidos pela PMI no curso dos 
serviços e constituem parte integrante destas Especificações. 

SERVIÇOS E FORNECIMENTOS A CARGO DO CONSTRUTOR 

Instalações preliminares e mobilização, compreendendo a implantação do 
canteiro e todas as providências e recursos necessários à perfeita execução da 
obra. 

Serviços de demolições e retiradas, alvenarias de vedação, esquadrias 
cobertura, revestimento de pisos e paredes, pontos hidro-sanitários e pintura. 

NORMAS GERAIS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

INSTALAÇÕES PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO 

As instalações e trabalhos preliminares compreendem, em geral, todos os 
recursos e providências necessárias à perfeita execução das obras, de acordo 
com as condições estabelecidas nestas especificações, e relacionados a 
seguir: 

O CONSTRUTOR deverá designar um engenheiro com experiência 
comprovada no ramo, devidamente registrado no CREA, para, em seu nome, 
com plenos poderes decisórios, representá-lo perante a PMI em todos os 
assuntos relativos às obras. 

DEMOLIÇÃO E RETIRADA 
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Compreende na demolição de pisos, alvenarias e revestimentos com azulejo e 
ardósia. Retirada de revestimento antigo de reboco, portas, janelas, batentes, 
aparelhos sanitários, rodapés, engradamento de madeira e telhas onduladas. E 
remoção do entulho decorrente da execução da obra. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

As alvenarias serão executadas conforme indicado nos desenhos ou de acordo 

com as instruções da PMI, perfeitamente niveladas, prumadas e alinhadas. 

O CONSTRUTOR será o responsável pelo fornecimento de todo o material 
necessário e toda a mão-de-obra de assentamento, tudo conforme 
especificado ou de acordo com as instruções da PMI no decorrer da obra. 

Não havendo indicação ao contrário por parte da PMI, a alvenaria será de 
blocos de concreto 9x19x39cm, assentamento com argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia, no traço 1:0.5:8 com espessura das juntas de 10 mm e 
espessura das paredes sem revestimento de 9 cm. 

Na ocasião do emprego, os blocos deverão ser bem molhados e assentados 
com regularidade executando fiadas perfeitamente niveladas, prumadas e 
alinhadas, de modo a evitar revestimentos com espessura excessiva. 

Deve-se tomar o cuidado para evitar as juntas abertas ou secas. 

As juntas serão escavadas a colher, a fim de facilitar a aderência do 
revestimento que será aplicado sobre a alvenaria. 

ESQUADRIAS 

As portas serão de madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente de 
enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm para pintura em esmalte 
sintético, inclusive alizares, dobradiças e fechadura interna em latão cromado 
de acordo com as especificações de projeto ou planilha e deverão obedecer a 
critérios de qualidade determinados pela PMI. 

As portas serão assentadas em marcos de madeira de lei, de acordo com 
projeto ou planilha de serviços. 

Deverão ser próprias para pintura, não possuindo falhas ou brocas na madeira, 
permitindo assim um acabamento perfeito. 

As janelas serão de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 
25, completa, inclusive puxador com tranca, caixilho e contramarco, deverão 
respeitar critério de projeto. 

As básculas serão para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, 
completa, com tranca, caixilho e contramarco, deverão respeitar critério de 
projeto. 

COBERTURA 
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O madeiramento do telhado deverá ser executado com madeira de lei 
pontaletada quando sobre laje, ou por meio de tesouras quando em ambientes 

sem laje. 

A cobertura de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas 
compradas na praça da obra posto na obra) com inclinação de 35%. 

TETO E FORRO 

O forro será executado de gesso com acabamento liso, de acordo com o 
projeto. 

REVESTIMENTO 

CHAPISCO 

O chapisco deverá ser executado sobre a alvenaria, com aplicação regular em 
espessura não inferior a 5mm, e o traço deverá ser de 1:3, sendo esta a 
proporção de cimento para areia peneirada. 

EMBOÇO 

O emboço será constituído por uma camada única de argamassa, sarrafeada 
com régua, deixando a superfície preparada para assentamento de 
revestimento cerâmico. 

A areia utilizada nas argamassas devera apresentar uma granulometria média 
uniforme. Não poderão ser muitos finos, para não comprometer as boas 
características do acabamento. 

A argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa lavada no 
traço 1:0.5:6, deverá ter espessura média de 20 mm. 

MASSA PAULISTA 

A massa paulista, também denominada reboco paulista, reboco de tijolo ou 
emboço desempenado, será constituída por uma camada única de argamassa, 
sarrafeada com régua e alisada com desempenadeira de madeira, e, 

posteriormente, alisada com feltro ou borracha esponjosa. 

A areia utilizada na argamassa deverá apresentar uma granulometria média 
uniforme. Não poderão ser muitos finos, para não comprometer as boas 
características do acabamento. 

Os traços das argamassas para a execução da massa paulista, quando não 
especificado no Projeto ou em especificações particulares, será: 

Revestimento interno e externo: Cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm. 

REVESTIMENTO EM PAREDE 
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O revestimento cerâmico em parede deverá ser executado com argamassa de 
pasta colante, com juntas a prumo conforme definição de projeto ou planilha, 

rejuntado com argamassa específica para tal. 

REVESTIMENTO DE PISO 

O revestimento de piso deverá ser executado com a regularização de base 
para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, 
espessura 3cm. Com a utilização de piso cerâmico, assentado com argamassa 
de cimento colante, inclusive rejuntamento. 

O assentamento deverá ser precedido de camada de regularização de 
superfície (lastro), a fim de deixar o piso perfeitamente nivelado, não permitindo 

assim o aparecimento de buracos no piso. 

PINTURA 

Internamente deverá ser aplicada tinta látex acrilico a três demãos, sobre uma 
demão de selador acrílico. 

Externamente deverá ser aplicada tinta acrílica a três demãos, sobre uma 
demão de selador acrílico. 

A superfície deverá estar livre de impurezas 

INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 

O material usado nas instalações hidro sanitárias deverá obedecer aos padrões 
de qualidade exigidos nas especificações de projeto ou planilha, não sendo 
permitido sua substituição por outro sem o prévio conhecimento da fiscalização 
da PMI. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

“Em se tratando de material referente a piso, revestimento de parede, 
esquadrias, portas, madeiramento de telhado, pintura, louças, luminárias e 
afins, a ser empregado na obra, estes deverão obrigatoriamente ser 
apresentado à fiscalização da PMI antes de sua aplicação, sob pena de não 
aceitação do serviço, com implicações que podem levar a demolição do objeto 
executado”. 

 

Denis Antonio de Oliveira 

Engenheiro Civil 
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