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MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA 

 

 O presente memorial tem por objetivo nortear as ações e especificar os 

serviços de Mão de Obra para execução do objeto Construção de Muro de Arrimo e 

Muro de fechamento nas Unidades de Saúde de Santana da Prata e Unidade de Saúde 

da Mina em Conceição do Pará/MG, estabelecendo as condições técnicas mínimas a 

serem obedecidas. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 Todos os serviços previstos deverão ser executados conforme 

especificações definidas em projeto; 

1.2 Toda a mão de obra para a execução dos serviços previstos deverá ser 

especializada e adequada, devendo possuir experiência para executar 

adequadamente o objeto; 

1.3 A CONTRATADA deverá providenciar instalações adequadas para 

depósito de materiais, preparo de armações e formas, assim como a 

preparação de equipamentos necessários para a execução dos serviços; 

1.4 A CONTRATADA será responsável pela conservação, manutenção e 

limpeza do canteiro de obras; 

1.5 A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras um “Diário de 

Obras” onde será anotada toda a execução dos serviços; 

1.6 A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de Equipamentos 

de Segurança Individual (EPI) para os funcionários que prestarão serviço 

no canteiro de obras, se responsabilizando também pelas medidas de 

prevenção durante a execução dos serviços;  

1.7 A FISCALIZAÇÃO de obras da Prefeitura Municipal de Conceição do 

Pará deverá sempre ter acesso ao canteiro de obras durante a execução do 

objeto, podendo notificar quanto à qualidade de materiais e serviços de 

mão de obra; 

 

2. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS PARA EXECUÇÃO: 

 

2.1 SAPATAS: 

 Dimensões: 0,4m x 0,4m x 1,0m; 

 Ferragem: 08  8,0 mm cruzadas; 

 Ferragem (coluna): 04  10,0 mm; 

 Estribo:  5,0mm (de 15cm em 15cm); 
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2.2  VIGAS BALDRAMES: 

 Dimensões: 0,3m x 0,2m x comprimento total; 

 Ferragem: 04  8,0 mm; 

 Estribo:  5,0mm (de 15cm em 15cm); 

 

2.3 PILARES: 

 Dimensões: 0,2m x 0,25m x altura; 

 Altura dos pilares de acordo com projeto; 

 Ferragem: 04  10,0 mm; 

 Estribo:  5,0mm (de 15cm em 15cm); 

 

2.4  VIGAS: 

 Dimensões: 0,2m x 0,25m x comprimento do arrimo; 

 Ferragem: 04  8,0 mm; 

 Estribo:  5,0mm (de 15cm em 15cm); 

 

 

 

Conceição do Pará MG, 27 de maio de 2019. 
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