
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

PODER EXECUTIVO 

 

SETOR TÉCNICO DE ENGENHARIA 

  

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

 

 

 

 

 

PSF PERPÉTUO SOCORRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

PODER EXECUTIVO 

 

SETOR TÉCNICO DE ENGENHARIA 

  

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 

 

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 telhas de barro:  

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. 

 

1.2_ Demolição da estrutura em madeira da cobertura: 

A estrutura de madeira da cobertura será totalmente demolida, sem aproveitamento de 

nenhuma peça na execução da nova estrutura prevista para a manutenção do prédio. 

 

1.3_ Demolição manual de alvenaria de tijolo: 

A demolição de alvenaria consiste na abertura de vãos para adaptação de novas 

esquadrias e alterações em paredes internas. A execução dos serviços exigirá cuidados 
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especiais com a direção e intensidade dos baques para evitar danos estruturais ou da 

própria parede. 

 

1.4_ 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. 

 

1.5_ Retirada de esquadria sem aproveitamento:  

Todas as portas e todas as janelas serão retiradas sem aproveitamento, devido ao estado 

precário de conservação das mesmas e as dimensões diferentes das esquadrias previstas 

no projeto para a manutenção. 

 

2_ FORRO 

2.1_ Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC: 

A execução do barroteamento será executado em todos os ambientes com peças de 

madeira de lei tipo ripão, devimente alinhados e nivelados formando quadros de 40cm de 

lado e fixados nas laterais diretamente nas paredes de alvenaria, e as peças intermediárias 

através de pendurais da mesma madeira pregados nas pernamancas da cobertura. 

 

2.2_ 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_ PISO 

3.1_ Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca): 

Deverá ser executado o piso calçada em concreto, cimento/areia/seixo, preparado na obra, 

e espessura de 5cm, com junta de dilatação em madeira ou junta seca. 

 

4_ ALVENARIA 

4.1_ Alvenaria tijolo de barro a cutelo: 

Serão utilizados tijolos cerâmicos de 6 ou 8 furos para vedar uma abertura, conforme a 

fiscalização e o que foi definido no projeto. O cimento utilizado no assentamento dos 
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mesmos, será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. O aditivo plastificante utilizado na 

argamassa de assentamento será o Vedalit, Quimikal ou Similar. As paredes de alvenaria 

de tijolos cerâmicos levarão chapisco e reboco com argamassa de cimento e areia. 

 

5_REVESTIMENTO 

5.1_ Revestimento Cerâmico Padrão Médio: 

Antes de iniciar o assentamento faça uma inspeção nas peças cerâmicas que serão 

assentadas, verificando se todas são da mesma referência, tonalidade e tamanho. Respeite 

as juntas estruturais e de dessolidarização e de dilatação. Essas juntas devem ser 

preenchidas com mastique ou poliuretano ou similar. Antes de começar o assentamento 

planeje os recortes e a distribuição das peças bem como a largura das juntas. Prepare a 

argamassa colante préfabricada de argamassa colante. Aplique uma camada fina de 

argamassa colante (3 a 4mm) com o lado liso da desempenadeira proporcionando assim 

uma melhor aderência, depois utilize o lado dentado formando cordões de argamassa. 

Aplique as peças cerâmicas fazendo-as deslizar um pouco sobre os cordões de argamassa. 

Pressione as peças com a mãe e bata com um martelo de borracha para esmagar os 

cordões e assegurar uma boa aderência. 

 

5.2_ Chapisco de cimento e areia no traço 1:3: 

Todas as paredes de alvenaria interna e externas e superfícies de concreto armado, serão 

chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Se for usar produto 

industrializado (SIKA CHAPISCO OU SIMILAR) no processo de chapiscagem, seguir as 

orientações do fabricante. O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – 

Z32. Areia com granulometria media. 

 

5.3_ Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast: 

O reboco deverá ser executado com argamassa, no traço de 1:6 (cimento e areia fina) com 

espessura mínima de 20cm. PREPARO DO SUBSTRATO: A parede chapiscada deve estar 

limpa, sem poeira, antes de receber o reboco. As impurezas visíveis serão removidas. Os 

rebocos só serão executados depois da colocação de peitoris e marcos, e antes da 

colocação de alisares e rodapés. A superfície chapiscada, antes da aplicação do reboco, 

será borrifada com água. ASSENTAMENTO: A masseira destinada ao preparo dos rebocos 
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deve encontrar-se limpa, especialmente no caso de material colorido, e bem vedada. A 

evasão de água acarretaria a perda de aglutinantes, corantes e hidrofugantes, com 

prejuízos para a resistência, a aparência e outras propriedades dos rebocos. O lançamento 

de reboco hidrófugo na masseira será objeto de cuidados especiais, no sentido de evitar-se 

a precipitação do hidrofugante. Como esse componente do reboco apresenta dificuldade 

em misturar-se com a água, o amassamento será enérgico, de forma que haja 

homogeneização perfeita no produto final. Quando houver possibilidade de chuvas, a 

aplicação do reboco externo não será iniciada ou, caso já o tenha sido, será interrompida. 

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos externos executados 

em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos. 

 

6_ ESTRUTURA 

6.1_ Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca: 

Utilizar concreto de Fck = 18Mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, adensamento 

e desforma. A executante deve proceder à locação dos blocos e pilares de acordo com o 

projeto. A implantação deve atender ao projeto executivo, e quaisquer alterações das 

profundidades desses blocos isolados, somente poderão ser executados após autorização 

prévia da fiscalização, ou do projetista. 

 

7_ COBERTURA 

7.1_ 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 
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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. 4 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). 

 

7.2_ Encaibramento e ripamento: 

Executar o encaibramento e ripamento para cobertura com telhas cerâmicas tipo plan. A 

estrutura do telhado deverá ser executada com estrutura em madeira de lei nas bitolas 

indicadas em projeto de cobertura. Essa estrutura consiste em peças denominadas: terças, 

caibros, e ripas. A fixação das peças que consiste a cobertura deverá ser executada por um 

carpinteiro profissional habilitado, que utilizará pregos e parafusos nas bitolas indicadas em 

projeto ou pela fiscalização, obedecendo também a devida inclinação da água do telhado. 

 

8_ INSTALAÇÕES 

8.1_ INSTALAÇOES ELETRICAS: 

8.1.1_ Lâmpada led tubular 10w bivolt: 

As lâmpadas deverão seguir conforme indicada em projeto, as marcas conforme o projeto 

ou similar. 

 

8.1.2_ Luminária p/ lâmpada PLL de sobrepor: 

Luminária Fluorescente 48w com lâmpada do tipo PLL –completa, conforme o projeto. 

Luminária Fluorescente 20w com lâmpada do tipo PLL –completa, conforme o projeto. Os 

aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes do tipo PLL, serão construídos de forma a 

apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir as ligações 

necessárias. Independente ao aspecto estético desejado serão observadas as seguintes 

recomendações: - Todas as partes metálicas serão protegidas contra corrosão, mediante 

pintura, esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes. - As partes de vidro dos 
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aparelhos devem ser montadas de forma a oferecer segurança, com espessura adequadas 

e arestas expostas, lapidadas, de forma a evitar cortes quando manipuladas. 

 

8.1.3_ Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (c/ barramento): 

Os disjuntores deverão possuir sistema de fixação padrão DIN. Ocentro de distribuição tem 

que ser instalado corretamente conforme especificações do projeto. 

 

8.2_ INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

8.2.1_ Revisão de ponto de esgoto: 

A revisão de rede de esgoto é para melhoria de determinado ambiente que esteja com 

problemas na instalação. Devem ser revisadas as redes de esgoto conforme detalhamento 

específico de projeto. 

 

9_ ESQUADRIAS 

9.1_ Esquadrias mad. e=3cm c/ caixa. aduela e alizar: 

Todas as portas serão executadas em madeira de lei Antes da instalação conferir se o vão 

está de acordo com o tamanho da porta, conferir o lado de abertura, conferir as informações 

na etiqueta do produto. Todos os trabalhos, serão realizados com maior perfeição, mediante 

emprego de mão de obra especializado e executado rigorosamente de acordo com o 

projeto. O material a empregar será novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem 

nenhum defeito de fabricação. 

 

9.2_ Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm: 

Instalação de de esquadrias de vidro temperado de 6mm e de 10mm, fornecimento e 

instalação, acessórios. Os vidros serão preferencialmente fornecidos nas dimensões 

respectivas, evitando-se o corte no canteiro de obras. As bordas de corte serão 

esmerilhadas, apresentando-se lisas, sem irregularidades. O armazenamento das chapas 

de vidro será efetuado de maneira cuidadosa, em local adequado, onde não seja possível o 

acúmulo de poeira ou condensação das chapas. O prazo de armazenamento das chapas 

de vidro no canteiro de obras deverá ser o menor possível, a fim de se evitar danos em sua 

superfície. 
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9.3_ Porta de vidro temperado c/ ferragens – (sem mola): 

Colocação de porta de abrir, uma folha, com bandeira fixa, em vidro temperado 10 mm, 

vidro incolor, incluindo ferragens e fechadura cromadas e puxadores em aço inox. 

O vão que vai receber o envidraçamento deverá estar perfeitamente nivelado e aprumado e 

deverá ser rigorosamente medido antes do corte da lâmina de vidro. A chapa de vidro será 

fixada através de ferragens, cujos detalhes de furação serão definidos no projeto; o 

diâmetro dos furos no vidro deverá ser, no mínimo, igual a espessura da chapa e a 

distância entre as bordas de dois furos ou entre a borda de um furo e a aresta da chapa 

deverá ser no mínimo igual a três vezes a espessura do vidro. 

9.4_ Mola p/ porta de vidro: 

Fornecimento e instalação de mola hidráulica aérea para porta, com sistema pinhão e 

cremalheira, de tamanho compacto para as três diferentes potências de molas, permitindo 

controle no ângulo de abertura. 

 

9.5_ Fechadura para porta interna: 

Serão usadas nas portas de madeira, conforme projeto arquitetônico, fechaduras padrão 

ABNT, do tipo alavanca em latão com acabamento cromado acetinado com 2 (duas) 

chaves Yale em latão, modelo Linnus, conjunto 451 da marca La Fonte ou similar. 

 

10_ PINTURA 

10.1_ PINTURA ACRÍLICA 

10.1.1_ 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. 

 

10.1.2_ 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. 

 

10.1.3_Esmalte sobre grade de ferro (superf. Aparelhada): 
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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. 

 

10.1.4_ 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. 


