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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 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_ PISO 

2.1_ Lajota cerâmica – PEI IV – (Padrão Médio): 

Piso cerâmico padrão médio PEI-V assentado sobre argamassa. 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 pré-

fabricada de cimento 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. 

 

2.2_ Rodapé cerâmico h=8cm: 

Todos os pisos serão arrematados por rodapés do mesmo material do piso especificado no 

local. Os rodapés cerâmicos deverão ser da mesma linha do piso, não sendo aceito o 

recorte de peças cerâmicas do piso para serem utilizadas como rodapé. As alturas dos 

rodapés são 8cm. 
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2.3_ Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento: 

Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo. A 

determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções espaçadas entre si, 

tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverá incluir os aterros 

necessários para a implantação da obra, bem como o aterro do caixão. A execução de 

aterro e compactação obedecerá às normas da ABNT, em particular as citadas a seguir: 

NBR-6459 Solo - determinação do limite de liquidez; NBR-7180 Solo - determinação do 

limite de plasticidade; NBR-7181 Solo - análise granulométrica; NBR-7182 Solo - ensaio de 

compactação; NBR-5661 Controle tecnológico da execução de aterros em obras de 

edificações. 

 

2.4_ Camada regularizadora no traço 1:4: 

Todos os pisos com acabamento em cerâmica, levarão uma argamassa de cimento areia 

media ou grossa no traço 1:4, espessura 02 cm com a finalidade de nivelar para receber o 

revestimento final obedecendo aos níveis ou inclinações previstas para o acabamento que 

os deve recobrir. A regularização das áreas para os pisos com acabamento em argamassa 

de alta resistência será executada com argamassa de cimento e areia media ou grossa no 

traço 1:3 desempenado e com espessura de 03 cm. 

 

3_ COBERTURA 

3.1_ Estrutura em mad. p/ chapa fibrocimento – pc. serrada: 

Execução de estrutura em madeira para cobertura, apoiada em laje, constituída por terças, 

frechais e pontaletes, estes com as respectivas peças de apoio. 

A execução da estrutura deverá obedecer aos desenhos do projeto estrutural e às 

especificações dos insumos utilizados. Uso de mão-de-obra especializada. Uso obrigatório 

de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 

3.2_ Cobertura – telha de fibrocimento e=6mm: 

A cobertura será executada com telhas de fibrocimento, com espessura de 6 mm sobre 

estrutura de madeira já existente. As telhas deverão ser bem fixadas tendo em vista ser 

uma região de fortes e intensos ventos . A estrutura de madeira será tratada contra cupins. 
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3.3_ Cumeeira em fibrocimento e=6mm: 

Colocação de cumeeira de fibrocimento em telhado, como elemento de arremate do 

encontro horizontal de duas águas nas partes mais altas do telhado, empregando-se peças 

corrugadas de alumínio especialmente projetadas para este fim. 

A cumeeira será sobreposta às telhas de duas águas opostas e fixadas às terças por meio 

de elementos de fixação fornecidos pelo fabricante. A sobreposição mínima será de 20 cm. 

Não serão utilizados elementos de fixação de cobre, zinco ou aço não tratado, pois coroem 

o alumínio, diminuindo a vida útil do componente. Uso de mão-de-obra habilitada. Página 

83 de 108 Uso de obrigatório de equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 

3.4_ 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. 

 

3.5_ Concreto armado p/ rufos: 

Consiste na execução de uma placa de concreto armado com 25cm de largura e 4cm de 

altura, no encontro do telhamento com a alvenaria, engastado nas paredes de alvenaria 

com o objetivo de evitar respingos. 

As peças podem ser pré-moldadas ou moldadas no local, mas, em qualquer caso, devem 

fazer paralelismo com a inclinação da coberta e distar das telhas, no máximo, de 5cm. Uso 

de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 

4_ FORRO 

4.1_ 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. 
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4.2_ 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. 

 

5_ ESQUADRIAS 

5.1_ 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. 

 

5.2_ 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. 

 

5.3_ 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. 
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5.4_ 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. 

 

5.5_ Soleira e peitoril: 

As soleiras serão em granito preto com 2cm de espessura, nos padrões a serem definidos 

pela fiscalização. Os peitoris serão em granito preto com 3cm de espessura, nos padrões a 

serem definidos pela fiscalização e serão providos de rebaixos e pingadeiras. A argamassa 

colante industrializada utilizada será da Quatzolit, Argamassas Belém ou similar. O rejunte 

utilizado será da Quartzolit ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização. 

 

5.6_ Grade de ferro 1/2” (incl. pint. anti-corrosiva): 

Grade de ferro em metalom, com requadro, incluindo pintura antiferruginosa. Deverão ser 

confeccionadas e montadas por pessoal especializado e deverão garantir a perfeita 

qualidade do vão e terão tipo e forma, conforme o indicado em planta técnica, inclusive 

ferragens. Os perfis estruturais e contramarcos deverão ter perfeito alinhamento e não 

devem apresentar empenamento ou defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas. 

Deverá haver cuidado no transporte e montagem da esquadria no sentido de serem 

evitados quaisquer danos na superfície adonisada. Para instalação das portas deverão 

estar previstos todos os acessórios necessários a sua perfeita instalação e uso. 

 

6_ ALVENARIA 

6.1_ 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 

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. 

 

7_REVESTIMENTO 

7.1_ Chapisco de cimento e areia no traço 1:3: 
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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. 

 

7.2_ Emboço com argamassa 1:6 Adit. Plast: 

PREPARO DO SUBSTRATO: Os emboços só serão iniciados após completa pega da 

argamassa das alvenarias e chapiscos. O emboço de cada pano de parede só será iniciado 

depois de embutidas todas as canalizações que por ele devem passar. Antes da aplicação 

do emboço, a superfície será borrifada com água. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Os emboços serão executados com argamassa de 

cimento e areia traço 1:6, com espessura média de 2,00mm e será aplicado em todos os 

panos de parede destinados ao revestimento cerâmico. ASSENTAMENTO: Os emboços 

serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão paramento áspero ou 

entrecortado de sulcos para facilitar a aderência do revestimento final. 

 

7.3_ 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 

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. 
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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. 

 

7.4_ 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. 

 

7.5_ Porcelanato (natural) – Padrão Médio: 

Para execução do revestimento em porcelanato deverão ser observados os itens a 

seguir: 

• O assentamento do piso só deve ocorrer após um mínimo de cura da base de 7 dias 

sobre o contrapiso; 

• Utilizar argamassa colante que deve ser aplicada com desempenadeira dentada, 

conforme orientação do fabricante de argamassa. Deverá ser usada a técnica da 

“Dupla Colagem”, a qual consiste em espalhar argamassa também no verso de peça 

cerâmica; 

• Verificar se a estrutura tem junta de expansão / contração e periféricas. 

 

7.6_ Tijolinho refratário: 

O tijolinho deverá ser posto no pórtico conforme especificações do projeto. Uso de mão-de-

obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 

8_ INSTALAÇÕES 
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8.1_ INSTALAÇOES ELETRICAS: 

8.1.1_ Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento): 

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

que ser instalado corretamente conforme especificações do projeto. 

 

8.1.2_ Lâmpada led tubular 10w bivolt: 

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

ou similar. 

 

8.1.3_ Ponto de luz / força (c/tubular.,cx. e fiação) até 200w (luminárias e tomadas): 

Entende-se por ponto de força a disponibilização de cabeamento adequado para atender 

um determinado equipamento com carga específica, o qual é alimentado diretamente do 

quadro de energia ou caixa de ligação, através do uso de terminais apropriados. 

 

8.1.4_ 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. 

 

8.1.5_ 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 

aparelhos devem ser montadas de forma a oferecer segurança, com espessura adequadas 

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

 

8.2_ INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

8.2.1_ Revisão de ponto de água: 
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As revisões de água serão realizadas conforme detalhamento do projeto hidrossanitário da 

água. Executada por profissionais para corrigir qualquer tipo de erro. 

 

8.2.2_ Pia 01 cuba em aço inox c/torn., sifão e valv. (1,50m): 

Fornecimento e instalação de Pias aço inoxidável com 1 cuba, que deverá ser instalada 

conforme solicitação em projeto. 

 

8.2.3_ Barra em aço inox (PNE): 

Instalada conforme recomendações do projeto, para assegurar qualquer tipo de risco. 

 

 8.2.4_ 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_ PINTURA 

9.1_ PINTURA ACRÍLICA 

9.1.1_ 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. 

 

9.1.2_ 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. 

 

9.1.3_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. 
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9.1.4_ 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. 


