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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
1-Obra: O presente memorial descreve as soluções arquitetônicas e técnicas adotadas para a
elaboração dos projetos de reforma e Ampliação da Creche do Distrito Angicos de Minas e da
Escola Municipal José Simões Junior em Brasília de Minas/MG.
2-Metas: Reforma e Ampliação da Creche do Distrito Angicos de Minas e da Escola Municipal
José Simões Junior em Brasília de Minas/MG.
3-Local: Rua Curitiba, s/n, Distrito Angicos de Minas e Avenida Rui Barbosa, n° 265, Centro,
ambos no Município de Brasília de Minas.
4- Descrição do Objeto:
O objeto em questão fundamenta-se na elaboração de projeto técnico para Execução da meta,
aonde será de benefício de pais a alunos que frequentam as unidades de ensino, melhorando o
conforto, circulação, entre outros aspectos.
Na Creche do distrito de Angicos serão ampliados dois cômodos do imóvel, o berçário e refeitório.
Também será feito a manutenção e correção de toda pintura. Onde for feita a ampliação, se faz
necessário demolir paredes existentes e construir
Na Escola José Simões Junior, em Brasília de Minas, será construído uma sala de aula, uma
cozinha e uma despensa. Também será feito uma cobertura na circulação que que liga as salas
aos banheiros.
INTRODUÇÃO
Este trabalho trata-se de um memorial descritivo, que em conjunto com as especificações
contidas nos projetos arquitetônico e planilha, tem por objetivo especificar os materiais a serem
utilizados, as normas a serem seguidas e os serviços a serem executados na Reforma e
Ampliação das unidades de ensino do Município de Brasília de Minas/MG.
Quaisquer omissões de procedimentos dessa Especificação Particular, o caderno de encargos
da SUDECAP será utilizado para dirimir dúvidas de procedimentos e de medição.
CRECHE ANGICOS DE MINAS
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada
com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20
mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2)
demãos. Placa com 3 metros de largura por 1,5 metros de altura, contendo a arte indicada pela
fiscalização.
A obra terá a locação das áreas a serem ampliadas por piquetes e tábuas. Serão locadas
conforme os eixos das medidas expostas no projeto.
Serão removidas duas janelas do refeitório que as mesmas serão reutilizadas no mesmo cômodo
após ampliação e também será removido um gradil que será substituído por alvenaria de
vedação para ampliação do berçário.
Haverá a demolição de parte das alvenarias existentes do refeitório e berçário para a ampliação
dos respectivos cômodos.
2 - ESTRUTURA E ALVENARIA
Após os serviços preliminares inicia-se a base da ampliação, que se faz necessário a abertura
de valas para blocos de fundação e vigas baldrames, que seguirá a locação da obra.
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Após a abertura das valas é lançado um lastro de 5 cm de concreto magro para a proteção das
armaduras não ter o contato diretamente com o solo e regularizando sua base.
As armaduras dos blocos serão posicionadas e enformadas para o recebimento do concreto
estrutural de FCK= 20 MPA. Após a concretagem dos blocos será feito o mesmo procedimento
com as vigas baldrames.
Ao retirar as formas da estrutura de fundação, será feita a impermeabilização das vigas
baldrames para evitar patologias futuras causadas por umidade ascendente. Esse procedimento
é realizado com a aplicação de emulsão asfáltica e necessita ser feito por duas demãos, sendo
cada aplicação em um sentido e tempo entre elas de 24 h para a sua secagem completa. Essa
aplicação não é realizada nos locais de espera dos pilares.
Assim como os blocos e vigas baldrames, os pilares e vigas aéreas serão executados com
concreto de FCK= 20 MPA. Antes da concretagem serão posicionadas as armaduras dos pilares
fazendo a união com as esperas deixadas dos blocos de fundação.
A Contratada poderá utilizar concreto virado no local, desde que com expressa autorização da
Fiscalização e atendendo aos seguintes requisitos:
O concreto e seus componentes deverão atender ao especificado e as normas da ABNT;
Os componentes do concreto, antes da mistura, deverão ser dosados através de padiolas
padronizadas, executadas mediante laudo técnico emitido pelo responsável técnico que garantirá
as quantidades necessárias para obtenção dos traços especificados;
Deverão ser moldados corpos de prova e apresentados, à Fiscalização, laudos de rompimento
dos mesmos, efetuados por laboratório especializado.
Deverá ser verificada, antes do lançamento, a limpeza das formas e armaduras. A concretagem
deverá ser contínua, sem endurecimento parcial do concreto já lançado, considerando-se
inadequados intervalos de tempo superiores àqueles que provoquem juntas frias (máximo 30
minutos). A altura de lançamento não deverá ultrapassar 2,0 m. Qualquer dispositivo utilizado no
lançamento que possa causar segregação do concreto será rejeitado pela fiscalização. Todo o
concreto deverá ser lançado nas formas num prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
após o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela Fiscalização. O concreto
que, por retardamento de emprego, tiver suas características de plasticidade alteradas, será
rejeitado.
Não será permitida, em hipótese alguma, a concretagem com chuva.
O adensamento do concreto estrutural será feito por meio de Vibrador de Imersão. Os vibradores
de agulha deverão trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo
ser introduzidos rapidamente e retirados lentamente, até que apareça nato na superfície,
momento que deverá ser mudado de direção. Os vibradores deverão ser aplicados em pontos
que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de ação. Não poderá ser vibrado o
concreto que se encontrar em fase de início de pega, bem como, não será permitido o uso de
vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto lançado. A Contratada será responsável
pela manutenção de vibradores e equipamentos em número suficientes para as frentes a
concretar.
Alvenaria de vedação deve ser executada com tijolos cerâmicos de 9 cm de espessura. Medidas
e locações das aberturas conforme especificações do projeto. Alvenaria receberá a aplicação de
chapisco para a aplicação de argamassa do reboco. Traços de argamassa conforme planilha
orçamentária.
3 - ESQUADRIAS
Na ampliação do refeitório serão reutilizadas as duas janelas removidas para a demolição da
alvenaria.
Na ampliação do berçário será instalada uma nova janela de ferro com medidas de 130 x 80 cm.
As instalações das janelas seguirão medidas especificadas em projeto.
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4 – TELHADO E FORRO
Devido as ampliações dos cômodos citados, se faz necessário a ampliação do telhado, que
seguirá o mesmo padrão e inclinação do telhado existente sobre cada ambiente ampliado.
Fazendo as junções necessárias do engradamento e substituindo peças se caso necessário.
Serviço deve ser executado de forma que não comprometa a estrutura já existente.
Será instalado em todos os ambientes internos da edificação forro em PVC, o que se faz
necessário ajustes nas instalações de iluminação.
5 - PISO
Para a instalação do piso interno das áreas ampliadas, será corrigido os níveis garantindo a
conformidade com os níveis existentes em cada cômodo. Se faz necessário realizar o aterro,
regularização e compactação, concretagem, contrapiso e revestimento em pedras de ardósia
seguindo o padrão da construção já existente.

6 - PINTURA
A fase de pintura da edificação consiste no lixamento de todas as paredes internas e externas,
preparação e emassamento da parte ampliada, correção das imperfeições existentes e aplicação
de tinta acrílica em duas demãos em todas as paredes. Assim como também a pintura das portas
e janelas metálicas e madeira com tinta esmalte.
7 - LIMPEZA
Todos os entulhos remanescentes da obra deverão ser retirados a bota-fora, periodicamente e
antes da entrega e vistoria final. Toda a obra deverá ser entregue completamente limpa, isenta
de quaisquer entulhos, manchas, respingos, sobra de materiais ou outros elementos que
prejudiquem a plena utilização da estrutura. Devem ser usados materiais de limpeza adequados,
tomando-se o cuidado para não causarem danos. A limpeza deve constituir-se de: As superfícies
cimentadas devem ser lavadas com água e sabão, podendo ser usado detergente de maneira a
não prejudicar ou manchar as superfícies. A limpeza de manchas e respingos de tintas deve ser
feita com removedor adequado, e em seguida lavados. Estes serviços deverão ser executados
com mão de obra especializada e produtos de limpeza próprios e de primeira qualidade,
tomando-se o cuidado para não causarem danos.
Todo e qualquer resto de material, equipamento, ferramenta, barraco, tapume deverão ser
retirados do local da execução por ocasião da entrega da obra.
8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter
execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual;
Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão ter seus preços
fixados mediante prévio acordo;
Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários à execução das
obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização;
A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas;
Que o atraso na execução das obras constitui inadimplência passível de aplicação de multa;
Que a Fiscalização tem plenos poderes para sustar qualquer serviço ou fornecimento que não
esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;
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Que os serviços não podem ser subcontratados sem anuência da Fiscalização e Assessoria
Jurídica da Contratante;
Seguir as exigências do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratação de um Técnico
em Segurança do Trabalho;
Manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário de Obras redigido em no mínimo
2 cópias;
Atender à legislação ambiental e nunca suprimir vegetação sem prévia autorização ambiental;
Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica;
Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local das obras e serviços;
Exercer vigilância e proteção das obras e serviços até o recebimento definitivo pela Contratante;
Colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a perfeita execução das obras
e serviços no prazo contratual;
Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação
empregatícia com a Contratante, bem como todo o material necessário à execução dos serviços
objeto do contrato;
Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária,
trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço
contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços;
A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do serviço, para
representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);
A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;
A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificação
da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (Contratada), RT pela obra com a
respectiva ART, número do contrato e Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolução
CONFEA n° 198/1971;
Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição;
Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;
Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher as fichas de EPI's.
9- MEDIÇÃO E PAGAMENTO
A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na planilha
orçamentária.
Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item após a
execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-de-obra.
10 - RECEBIMENTO DA OBRA
Para recebimento da obra, o município deverá verificar a execução de todos os serviços,
atestando a qualidade e funcionalidade da obra.
ESCOLA MUNINCIPAL JOSÉ SIMÕES JUNIOR
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada
com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20
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mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2)
demãos. Placa com 3 metros de largura por 1,5 metros de altura, contendo a arte indicada pela
fiscalização.
A obra terá a locação da área a ser construída por piquetes e tábuas. Serão locadas conforme
os eixos das medidas expostas no projeto.
2 - ESTRUTURA E ALVENARIA
Após os serviços preliminares inicia-se a base da construção, que se faz necessário a abertura
de valas para blocos de fundação, vigas baldrames e brocas para locação dos pilares de apoio
do telhado da circulação.
Após a abertura das valas é lançado um lastro de 5 cm de concreto magro para a proteção das
armaduras não terem o contato diretamente com o solo e regularizando sua base.
Lançado também concreto de de FCK= 20 MPA nas brocas estacas que servirão de fundações
e apoio para os pilares de eucalipto. A profundidade do buraco feito será de 2,5 m sendo que o
concreto será lançado até atingir 1,5 m desta abertura. Após a secagem do concreto pode ser
posicionado os postes de eucalipto, sua base ficará 1,0 m de profundidade em relação ao nível
do piso. Os espaços vazios das laterais serão revestidos com concreto, assim evitando o contato
direto da madeira com o solo.
As armaduras dos blocos serão posicionadas e enformadas para o recebimento do concreto
estrutural de FCK= 20 MPA. Após a concretagem dos blocos será feito o mesmo procedimento
com as vigas baldrames.
Ao retirar as formas da estrutura de fundação, será feita a impermeabilização das vigas
baldrames para evitar patologias futuras causadas por umidade ascendente. Esse procedimento
é realizado com a aplicação de emulsão asfáltica e necessita ser feito por duas demãos, sendo
cada aplicação em um sentido e tempo entre elas de 24 h para a sua secagem completa. Essa
aplicação não é realizada nos locais de espera dos pilares.
Assim como os blocos e vigas baldrames, os pilares e vigas aéreas serão executados com
concreto de FCK= 20 MPA. Antes da concretagem serão posicionadas as armaduras dos pilares
fazendo a união com as esperas deixadas dos blocos de fundação.
Sobre os cômodos da cozinha e despensa será feito uma laje treliçada.
A Contratada poderá utilizar concreto virado no local, desde que com expressa autorização da
Fiscalização e atendendo aos seguintes requisitos:
O concreto e seus componentes deverão atender ao especificado e as normas da ABNT;
Os componentes do concreto, antes da mistura, deverão ser dosados através de padiolas
padronizadas, executadas mediante laudo técnico emitido pelo responsável técnico que garantirá
as quantidades necessárias para obtenção dos traços especificados;
Deverão ser moldados corpos de prova e apresentados, à Fiscalização, laudos de rompimento
dos mesmos, efetuados por laboratório especializado.
Deverá ser verificada, antes do lançamento, a limpeza das formas e armaduras. A concretagem
deverá ser contínua, sem endurecimento parcial do concreto já lançado, considerando-se
inadequados intervalos de tempo superiores àqueles que provoquem juntas frias (máximo 30
minutos). A altura de lançamento não deverá ultrapassar 2,0 m. Qualquer dispositivo utilizado no
lançamento que possa causar segregação do concreto será rejeitado pela fiscalização. Todo o
concreto deverá ser lançado nas formas num prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
após o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela Fiscalização. O concreto
que, por retardamento de emprego, tiver suas características de plasticidade alteradas, será
rejeitado.
Não será permitida, em hipótese alguma, a concretagem com chuva.
O adensamento do concreto estrutural será feito por meio de Vibrador de Imersão. Os vibradores
de agulha deverão trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo
ser introduzidos rapidamente e retirados lentamente, até que apareça nato na superfície,
momento que deverá ser mudado de direção. Os vibradores deverão ser aplicados em pontos
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que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de ação. Não poderá ser vibrado o
concreto que se encontrar em fase de início de pega, bem como, não será permitido o uso de
vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto lançado. A Contratada será responsável
pela manutenção de vibradores e equipamentos em número suficientes para as frentes a
concretar.
A alvenaria de vedação deve ser executada com tijolos cerâmicos de 9 cm de espessura.
Medidas e locações das aberturas conforme especificações do projeto. Alvenaria receberá a
aplicação de chapisco para a aplicação de argamassa do reboco. Traços de argamassa
conforme planilha orçamentária.
3 - ESQUADRIAS
Serão assentadas duas janelas de correr em ferro na sala de aula (200x100 cm), uma janela de
correr em ferro na despensa (200x100 cm), duas janelas de correr em ferro na cozinha (150,100
cm).
Todas as portas serão de chapa dobrada em ferro, sendo duas de 80x210 cm, uma posicionada
na entrada da sala e outra na despensa e uma de 90x210 cm posicionada na entrada da cozinha.
4 – TELHADO E FORRO
Será executado telhado em telhas cerâmicas colonial curva na circulação externa que dá acesso
aos banheiros. Engradamento todo em madeira, com peças selecionadas e de boa qualidade,
garantindo uma boa sustentação da cobertura. Instalação de rufo na parte superior do telhado
para evitar infiltrações e vazamentos no encontro da telha com a alvenaria existente, calha na
parte inferior do telhado onde o telhado ficará apoiado diretamente na alvenaria existente.
No corredor dos banheiros será feito um telhado coberto por telhas de fibrocimento,
engradamento de madeiras rufo na parte superior e calha na parte inferior do telhado.
Também em fibrocimento será o telhado embutido da construção a ser feita da sala, cozinha e
despensa. Terá o engradamento de madeira rufos nas laterais e parte superior do telhado.
Na sala de aula, além da cobertura do telhado, será instalado o rebaixamento em forro PVC.
5 - PISO
O piso consiste em todas as etapas executivas para a sua aplicação final do assentamento do
revestimento cerâmico. Sendo feito o aterro e compactação do solo, base para piso em concreto,
contrapiso para regularização dos níveis, assentamento e rejuntamento das peças cerâmicas
assim como também do rodapé.
Será executado piso em acabamento grosso de concreto no corredor de fundo, na lateral, frente
e passarela que dará acesso até piso existente, conforme projeto.
6 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICA
A instalação hidrossanitária consiste na ligação de água fria e esgoto da cozinha. Onde a água
fria será ligada em tubulação mais próxima de um bebedouro existente.
O esgoto será originado somente pela pia da cozinha, tendo a necessidade da instalação de uma
caixa de gordura para limpeza e manutenção, e desta caixa a ligação será feita até a caixa de
passagem existente que fica próximo ao bebedouro.
A instalação elétrica consiste na ligação da energia local existente atribuindo um disjuntor geral
monofásico no quadro de distribuição geral destinado a área a ser construída. Energia será
levada por cabos de 6 mm até o quadro de distribuição da nova construção onde terá dois
circuitos, tomadas e iluminação.
Para a correta execução das instalações, seguir os respectivos projetos e normas vigentes da
ABNT. A lista de materiais segue descrita em cada projeto e planilha.
7 - PINTURA
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A fase de pintura da edificação consiste na preparação e emassamento da parte construída e
aplicação de tinta acrílica em duas demãos em todas as paredes. Assim como também a pintura
das portas e janelas metálicas com tinta esmalte.

8 - LIMPEZA
Todos os entulhos remanescentes da obra deverão ser retirados a bota-fora, periodicamente e
antes da entrega e vistoria final. Toda a obra deverá ser entregue completamente limpa, isenta
de quaisquer entulhos, manchas, respingos, sobra de materiais ou outros elementos que
prejudiquem a plena utilização da estrutura. Devem ser usados materiais de limpeza adequados,
tomando-se o cuidado para não causarem danos. A limpeza deve constituir-se de: As superfícies
cimentadas devem ser lavadas com água e sabão, podendo ser usado detergente de maneira a
não prejudicar ou manchar as superfícies. A limpeza de manchas e respingos de tintas deve ser
feita com removedor adequado, e em seguida lavados. Estes serviços deverão ser executados
com mão de obra especializada e produtos de limpeza próprios e de primeira qualidade,
tomando-se o cuidado para não causarem danos.
Todo e qualquer resto de material, equipamento, ferramenta, barraco, tapume deverão ser
retirados do local da execução por ocasião da entrega da obra.
9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter
execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual;
Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão ter seus preços
fixados mediante prévio acordo;
Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários à execução das
obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização;
A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas;
Que o atraso na execução das obras constitui inadimplência passível de aplicação de multa;
Que a Fiscalização tem plenos poderes para sustar qualquer serviço ou fornecimento que não
esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;
Que os serviços não podem ser subcontratados sem anuência da Fiscalização e Assessoria
Jurídica da Contratante;
Seguir as exigências do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratação de um Técnico
em Segurança do Trabalho;
Manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário de Obras redigido em no mínimo
2 cópias;
Atender à legislação ambiental e nunca suprimir vegetação sem prévia autorização ambiental;
Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica;
Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local das obras e serviços;
Exercer vigilância e proteção das obras e serviços até o recebimento definitivo pela Contratante;
Colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a perfeita execução das obras
e serviços no prazo contratual;
Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação
empregatícia com a Contratante, bem como todo o material necessário à execução dos serviços
objeto do contrato;
Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária,
trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
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equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço
contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços;
A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do serviço, para
representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);
A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;
A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificação
da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (Contratada), RT pela obra com a
respectiva ART, número do contrato e Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolução
CONFEA n° 198/1971;
Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição;
Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;
Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher as fichas de EPI's.
9- MEDIÇÃO E PAGAMENTO
A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na planilha
orçamentária.
Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item após a
execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-de-obra.
10 - RECEBIMENTO DA OBRA
Para recebimento da obra, o município deverá verificar a execução de todos os serviços,
atestando a qualidade e funcionalidade da obra.
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