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PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA EMERGENCIAL 

LOCALIZAÇÃO: LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO 

GUAMÁ - PARÁ 

 

O projeto básico prevê a reforma do prédio para melhorias na saúde para atender a 

população com qualidade. 

  

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à 

FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-

financeiro, análise e liberação das medições periódicas referentes aos serviços executados e 

encaminhamento para as demais providências objetivando a liberação do respectivo 

pagamento; 

 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas especificações, 

sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e qualquer modificação. 

 

 

1_ DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: 

1.1_ Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento: 

O forro PVC será totalmente demolido, sem aproveitamento de nenhuma peça na execução 

do novo forro previsto na manutenção do prédio. 

 

2_ FORRO 

2.1_ Forro em lambri de PVC: 

Todos os ambientes receberão forro em PVC de 10cm na cor branca e acabamento com 

perfis e emendas tembém em PVC. 

 

3_ COBERTURA 

3.1_ Retirada de telha de barro: 
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As telhas da cobertura existente serão todas retiradas cuidadosamente através de uma guia 

de madeira de modo a facilitar o deslizamento de cada telha até o nível do solo, evitando-se 

desse modo a quebra indevida e a ocorrência de acidentes durante a operação. 

 

3.2_ Cobertura – telha plan: 

As telhas do tipo Plan se apoiam sobre as ripas, e por peças convexas (capas), que apoiam 

sobre os canais. Os canais apresentam um ressalto na face inferior, para apoio nas ripas, e 

as capas geralmente possuem reentrâncias a fim de permitir o perfeito acoplamento com os 

canais. Tanto as capas como os canais apresentam detalhes que visam a impedir o 

deslizamento das capas em relação aos canais. As extremidades dos canais não podem 

ficar juntas, devem ficar a uma distância de aprox. 1” (uma polegada). As coberturas com 

telhas cerâmicas serão executadas com telhas do tipo plan de primeira escolha, serão 

postas sobre as ripas da estrutura de madeira, com recobrimento mínimo de 13,00 cm. Será 

observado o alinhamento das fiadas e das linhas como também a homogeneização dos 

recobrimentos. As telhas devem apresentar bom acabamento, com superfície pouco 

rugosa, sem deformações e defeitos (fissuras, esfoliações, quebras e rebarbas) que 

dificultem o acoplamento entre elas e prejudiquem a estanqueidade do telhado. Tampouco 

devem possuir manchas (por exemplo, de bolor), eflorescência (superfície esbranquiçada 

com sais) ou nódulos de cal. Na avaliação da efetividade da queima e da eventual presença 

de fissuras, as telhas devem emitir som metálico, semelhante ao de um sino, quando 

suspensas por uma extremidade e devidamente percutidas. Deverão ser rigorosamente 

atendidos as recomendações técnicas de instalação do fabricante das telhas (recobrimento 

lateral, longitudinal, inclinações e montagem) e dos fornecedores das estruturas em 

madeira de lei (espaçamento de vão livre). 

 

4_ INSTALAÇÕES 

4.1_ INSTALAÇOES ELETRICAS: 

4.1.1_ Interruptor 1 tecla simples (s/fiação): 

Deverão ser do tipo simples, com tomada de embutir completos, padrão ABNT, sendo 

colocadas a 110 cm do chão. 

 

4.1.2_ Lâmpada led tubular 10w bivolt: 
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As lâmpadas deverão seguir conforme indicada em projeto, as marcas conforme o projeto 

ou similar. 

 

4.1.3_ Tomada 2P+T 10A (s/fiação): 

Deverão ser do tipo simples, duplo, triplo e simples com tomada de embutir completos, 

padrão ABNT, sendo colocadas a 110 cm do chão. 

 

4.1.4_ Revisão de ponto luz/força: 

A instalação de pontos de luz deverá ser revisada corretamente, com o máximo de 

cuidados possíveis, para não ocorrer erros na instalação. 

 

5_ PINTURA 

5.1_ PINTURA ACRÍLICA 

5.1.1_ PVA externa (sobre pintura antiga): 

Para paredes externas utilizar pintura com no mínimo 2 demãos. Aplique com um rolo de lã 

de carneiro a tinta na cor definida pela fiscalização, duas demãos, respeitando o tempo de 

secagem entre demãos conforme o fabricante especifica no produto. 

 

5.1.2_ PVA interna (sobre pintura antiga): 

Para paredes internas utilizar pintura com no mínimo 2 demãos. Aplique com um rolo de lã 

de carneiro a tinta na cor definida pela fiscalização, duas demãos, respeitando o tempo de 

secagem entre demãos conforme o fabricante especifica no produto. 

 

5.1.3_Esmalte sobre grade de ferro (superf. Aparelhada): 

Pintura com tinta esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície de metálica (metalon), 

inclusive proteção com selador (1 demão). Todas as peças metálicas antes da pintura 

deverão estar lixadas e isentas de qualquer impureza. 

 

5.1.4_ Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa 

Pintura com tinta esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície de madeira. Todas as peças 

de madeira antes da pintura deverão estar lixadas e isentas de qualquer impureza. 


