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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
(MEMORIAL DESCRITIVO) 

LOCAL: 
CADASTRO ÚNICO. 
OBJETIVO DA OBRA: 
AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO DO CADASTRO 
ÚNICO. 
(PG: 33-34, do Manual do índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa 
Bolsa Família e do Cadastro Único - Caderno do IGD-M-PBF). 
MUNICÍPIO: 
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - PARÁ. 
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OBJETIVO 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipos de materiais, bem 
como: normas para execução da obra de AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS 
INSTALAÇÕES DO ESPAÇO DO CADASTRO ÚNICO. 

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas 
quantidades especificadas em planilha, salvo alterações advindas da elaboração dos 
projetos executivos.Obra esta, devidamente aprovada pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social / Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família - CMAS / 
ICS-PBF, a ser custeada com recurso do Bloco da Gestão do PBF e do Cadastro 
Único, por meio do índice de Gestão Descentralizada - IGD-BF, recurso este, recebido, 
na modalidade fundo a fundo, do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para o 
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. 

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será 

obedecida a seguinte ordem de prioridades: 

Em caso de divergências, entre esta especificação e os desenhos fornecidos, deverá 
ser consultada aSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. 

Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão, sempre, 

os mais recentes. 

FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 

Será fornecido pelo Proprietário (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 

- SEMAS)este memorial descritivo juntamente com a planta arquitetônica da obra e 

planilha orçamentária. 

O recolhimento de ART junto ao CREA-PA para execução da obra será de 

competência do construtor ou administrador. 

O Proprietário (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS) 

designará para acompanhamento das obras, engenheiro, e seus prepostos, para 

exercerem a FISCALIZAÇÃO. 
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A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra sem 
que Isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a 
qual será única e exclusivamente de competência do Construtor ou Administradora. 

Obriga-se, ainda,a Administradora, manter no canteiro de obras um livro denominado 
"DIÁRIO DE OBRAS", onde se anotarão os serviços em execução no dia, condições do 
tempo e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pela administração. 

A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo 
que julgar necessário, a qualquer momento. Todas as comunicações e ordens de 
serviço, tanto daadministração, quanto da FISCALIZAÇÃO, só serão levadas em 
consideração se contidas no "DIÁRIO DE OBRAS". 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo 

rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas. 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada 
previamente a FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização. 

A Administradora obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou 
equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes 
de ensaio, que atestem as mesmas características e mesmas especificações. 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

A construtora obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias 

à boa execução dos serviços. 

Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações com relação à 

segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. 

A construtora deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos 

equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau 

funcionamento de qualquer equipamento. 

Os equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, a 

fim de se evitar acidentes. 
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EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

A construtora se obriga a manter, na obra, todos os Equipamentos de Proteção 
Individual -"E.P.I.", necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado 
de conservação. 

Serão observadas as normas pertinentes ao assunto. Poderá ser exigida, pelo 
Proprietário, de acordo com o porte da obra, a presença, em tempo integral, no 
canteiro, de um profissional que seja efetivo membro da "ClPA". 

Fica estabelecido, ainda, que o Proprietário (Secretaria Municipal de Assistência 

Social /Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá)não ficará 

responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execução de algum serviço da 

As obras serão, obrigatoriamente.fiscalizadas por engenheiro residente da Prefeitura 

Municipal de Nova Esperança do Piriá e será dirigida pelo engenheiro da Empresa 

Construtora.E, por plenos poderes a ele existente por exercer tal cargo, o Engenheiro 

fiscal da prefeitura poderemanejar qualquer um profissional que o mesmo julgar 

negligente no trabalho. 

Pelo engenheiro residente deverão ser feitas todas as comunicações entre a 

administração. 

Será obrigatória, também, a presença de um mestre-de-obras e/ou encarregado de 
obras, com experiência comprovada, bem como profissionais para outras funções, tais 
como: vigilância, auxiliares, ajudantes e outros mais necessários. 

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos 

serviços, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva competência da 

construtora,cabendo à administraçãoresponsabilizar a Construtora sob qualquer fato 

ocorrido. 

A Construtora será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao início dos 

serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos. 

obra. 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

LICENÇAS E FRANQUIAS 
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COBERTURA E TELHADO 

Será executada, de forma direta, toda a reforma do telhado, na área estrutural do 
mesmo. Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 
duas águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso, também, o 
transporte vertical. 

Será empregada, na cobertura do telhado, telha capa-canal, do tipo plan, com até duas 
águas do tipo plan, incluso o transporte vertical. 

Deverá ser forro em réguas de lambri PVC branco. 

Deverá, ainda, ser fixado o seu barroteamento com ripão de madeira de boa qualidade, 

onde, tanto o barroteamento, quando o forro fique fixo de maneira onde possa se 

constatar a eficáciado serviço empregado. 

Deverá ser empregada porta de madeira de lei (leve ou média), 80x21 Ocm, espessura 

de 3,5cm, incluso: dobradiças, fornecimento e instalação. 

Os caixilhos das portas e caixilhos das janelas serão de madeira de lei. 

Na parte elétrica deverão ser feitas todas as instalações com todo o critério de 
segurança e de padrões de qualidade. A Contratada deverá fazer a troca de fios, 
disjuntores, tomadas, calhas, lâmpadas, reatores,chaves e interruptores, e onde não 
houver os equipamentos deverão ser instalados, deixando-os em perfeitas condições 
de funcionamento. As instalaçõeselétricas deverão ser executadas de acordo com as 
especificações técnicas em projeto e nas plantas de quantitativo, sempre observando 
todas as prescrições para materiais e execução, conforme normas específicas da 
ABNT, assim como a legislação que rege o assunto. 

Deverão ser instalados. Interruptor de 1 tecla+tomada 10A, cabos de cobre flexível 

isolado, lOmm^, antichamas, para circuitos fornecidos e instalados, e cabo de 2,5mm^, 

FORRO E BARROTEAMENTO 

PORTAS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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nos mesmos padrões, eletroduto em PVC de VÍ\s 2P+T 10A,lâmpada 

Será executada a pintura interna e externa com tinta látex pva duas demãos. 

Todas as paredes serão emassadas e lixadas para receberem a pintura. 

A pintura será executada no melhor nível de qualidade, oferecendo acabamento 

perfeito. 

Obs. Cor padrão da Prefeitura Municipal: "Azul e Branco". 

Será de responsabilidade da Empresa, a retirada de toda sobra de material e limpeza 

do local de trabalho. 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não 

se danificar os elementos da construção. 

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do 

funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao 

Construtor refazer ou recuperar os danos verificados. 

fluorescente 100W 127V bocal e lambada fluorescente 50W 127V bocal. 

PINTURAS 

LIMPEZA 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais utilizados, bem como os desenhos, projetos, planilhae memorial, 

devem ser usados em conjunto, pois se complementam. 

Todos os materiais a serem empregados na obra devem sercomprovadamente de boa 
qualidade e satisfazer rigorosamente asespecificações. Qualquer dúvida na 
especificação, consultar o profissionalhabilitado da CONTRATANTE, para maiores 
esclarecimentos a fim de que aobra mantenha o padrão de qualidade. 

No caso da necessidade de alteração de qualquer serviço ou materialdeverá ser 
previamente avaliada com a fiscalização ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, 
antes da execução. 

Nova Esperança do Piriá -PA / JULHO / 2018 

Engenheírar Civil 
CREA:151718154-2 
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