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MEMORIAL DESCRITIVO 

1   INTRODUÇÃO 

Este documento visa descrever o projeto básico para a obra de Reforma e 

Ampliação do Prédio Solar da Beira, localizado na Av. Beira Mar, SNº, bairro Nazaré no 

município de Augusto Corrêa/PA com as coordenadas geográficas: LAT.: S -01º01'23.26'' 

LONG.: W-46º38'07.95''. Tem como finalidade esclarecer e complementar o projeto 

gráfico, de modo a proporcionar um perfeito entendimento do projetado.  

2   OBJETIVO 

Estas especificações referem – se à execução de Reforma e Ampliação do Prédio 

Solar da Beira, sob regime de empreitada global, respeitando os projetos executivos que 

acompanham estas normas. 

3   NORMAS GERAIS E FISCALIZAÇÃO 

A empresa contratada terá a responsabilidade de fornecimento de todo material, 

mão de obra, com seus respectivos encargos sociais, equipamentos, aparelhos e todas as 

despesas de registros, taxas, impostos e as respectivas ligações junto às Concessionárias.  

Todos os projetos serão fornecidos pelo Secretaria Municipal de Planejamento, 

Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEPLADE, sendo a empresa vencedora a 

responsável pela execução da obra, que a partir deste momento será identificada como 

CONTRATADA. 

A Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOB indicará 

engenheiros, arquitetos ou outros técnicos que se façam necessários, para 

acompanhamento dos serviços, sendo seus representantes para decidir sobre as questões 

técnicas e administrativas das obras, e que, de agora diante, serão identificados como 

FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá fazer minuciosa análise em todos os projetos e nas 

especificações, e havendo dúvidas ou divergências entre as especificações técnicas e os 

projetos caberá a Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa através da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOB dar soluções ou encaminhá-las aos 

projetistas, não havendo com isso, transferência de responsabilidade pela execução da 

obra, que será única e exclusiva da CONTRATADA. 
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A CONTRATADA obedecerá aos projetos, desenhos e especificações, e havendo 

qualquer discrepância entre desenhos e especificações, prevalecerão as especificações. 

A CONTRATADA analisará as planilhas de quantitativos fornecidas pela 

CONTRATANTE e, se identificar qualquer incongruência ou incompatibilidade destas com 

os projetos, deverá comunicar à CONTRATANTE antes da data de abertura da Licitação 

para devidas correções, desde que necessária. A não comunicação implicará no aceite 

integral dos quantitativos, não podendo a mesma pleitear acréscimos nos mesmos 

durante a execução da obra, a não ser por orientação direta da FISCALIZAÇÃO para 

serviços extras. 

A CONTRATADA obriga-se a manter na obra um livro denominado DIÁRIO DE 

OBRAS, onde serão anotadas as ocorrências diárias do canteiro, tais como, condições de 

tempo, efetivo de pessoal, etc., bem como as providências que estão sendo tomadas para 

a perfeita execução dos serviços.  O DIÁRIO DE OBRAS, deverá ter suas páginas numeradas 

e terá três vias, sendo uma da CONTRATADA, outra da CONTRATANTE e a última 

permanecerá no livro. 

A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, através de sua FISCALIZAÇÃO, terá 

acesso irrestrito ao DIÁRIO DE OBRAS, utilizando-o para todas as comunicações, ordem 

de serviço, impugnação de materiais, e tudo o mais que se faça necessário para o perfeito 

andamento dos serviços.   Qualquer material que seja impugnado pela CONTRATANTE, 

deverá ser retirado do Canteiro de obras no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas 

após o registro no DIÁRIO DE OBRAS. 

 

4   MATERIAIS E SERVIÇOS 

Os materiais especificados serão os aplicados na obra, não havendo necessidade de 

similaridade. Na hipótese de algum material sair de fabricação durante o 

desenvolvimento da obra, a especificação do material substituto deverá ser 

RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, tanto no padrão do material, como na tonalidade de 

tintas, por exemplo, e deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

Todos os serviços que não estiverem dentro das condições exigidas, serão 

demolidos e refeitos pela CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, tanto 

de valores como de prazos. 
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A CONTRATADA será responsável pela administração e pela qualidade dos serviços 

que porventura tenham sido contratados com terceiros. 

A CONTRATADA obriga-se a fornecer todo o material de segurança pessoal que se 

faça necessário e/ou que esteja dentro da legislação federal, estadual ou municipal. É de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA a segurança do seu pessoal e de terceiros que 

porventura estejam dentro dos limites das obras. 

A CONTRATADA será responsável pela segurança das obras e de suas instalações, 

até o dia do efetivo recebimento das mesmas pela CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir o afastamento de qualquer 

funcionário da CONTRATADA que se mostrar incompetente, negligente ou insubordinado.      

Todas as obrigações legais, impostos federais, estaduais e municipais, assim como 

os encargos trabalhistas e todo outro qualquer imposto, taxas ou contribuições vigentes 

na data da proposta, assim como o registro do contrato e o “Habite-se” deverão ser 

considerados pela CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE, nenhum ônus extra aos 

preços propostos. 

Fazem parte integrante destas especificações, onde aplicáveis: 

• As normas Brasileiras regulamentadas pela ABNT; 

• Todas as normas; 

• Especificações das concessionárias. 

 

5   ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

 

A CONTRATANTE fornecerá todos os projetos de Arquitetura e complementares. 

Todas as cópias para utilização nas obras e para legalizações serão de responsabilidade 

da CONTRATADA. Nenhum projeto poderá ser alterado pela CONTRATADA sem a prévia 

autorização da FISCALIZAÇÃO.  

Qualquer detalhe adicional que a CONTRATADA julgar necessário será executado 

às expensas da mesma, sendo sua execução submetida a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Segue abaixo Projeto Arquitetônico com descrição da execução dos ambientes da 

obra de Reforma e Ampliação do Prédio Solar da Beira. 

 



 

 

 

 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 
Praça São Miguel, 60, Bairro: São Miguel - CEP 68.610-000 

5 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

Os ambientes estão setorizados por cores e serão descritos por ambienteS 

separadamente, para uma melhor compreensão do processo construtivo de cada espaço. 

 

 
 

   

   AMBIENTE 01 – (DECK) 

   AMBIENTE 02 – (BANHEIRO FEMININO) 

   AMBIENTE 03 – (BANHEIRO MASCULINO) 

   AMBIENTE 04 – (BANHEIRO PNE) 

   AMBIENTE 05 – (DEPÓSITO) 

   AMBIENTE 06 – (COZINHA) 

   AMBIENTE 07 – (BALCÃO) 

   AMBIENTE 08 – (SALÃO INTERNO) 

   AMBIENTE 09 – (HALL DE ENTRADA e VARANDA) 

   AMBIENTE 10 – (ESCADA) 

   AMBIENTE 11 – (RAMPA) 
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5.1 - AMBIENTE 01 – (DECK) 

 
Figura 1: Planta baixa - Deck. 

 

 Fundações e Estrutura: A fundação será do tipo bloco estrutural com estrutura composta de 
pilares, vigas e lajes maciças de concreto com dimensões de acordo com o projeto estrutural. 

 
 Piso: O piso será revestido em Porcelanato Natural (padrão alto) com dimensões de 0,20cm X 

1,20cm cada peça ou dimensão aproximada, com textura em madeira, assentados intercalados 
(como mostra na imagem abaixo) com argamassa AC3 e espaçadores plásticos em cruz de 
dimensão de 2mm. Será utilizado rejuntamento cimentício na cor marrom ou cor aproximada a 
cor da peça. 

 
 

                                                        
                                                 DETALHAMENTO 1:                                                                                        DETALHAMENTO 2: 
                                     PISO PORCELANATO NATURAL                                                                          ASSENTAMENTO DO PISO 
                                            (TEXTURA EM MADEIRA)                                                                                       (INTERCALADO)                                                                                             
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 Parede: Na parte superior da Figura 1, será construída floreira em alvenaria com dimensões de 
0,40cm X 2,11cm X 0,50cm em relação ao nível 0 do projeto e mureta em alvenaria com 0,80cm 
de altura em relação ao nível 0, onde serão apoiados painéis de vidro temperado de 10mm que 
fara uma barreira (divisória) entre Praça e o Deck. 

                       
                                                     DETALHAMENTO 3:                                                                                          DETALHAMENTO 4: 
                        ALTURAS DE FLOREIRA E MURETA EM ALVENÁRIA                                                       LARGURA DA FLOREIRA 

 
 

 Esquadrias: O guarda-corpo será composto por corrimão em tubo de aço inox de 1 ¼” (na 
horizontal), tubo de aço carbono DN= 40mm com acabamento em pintura anti-ferruginosa na cor 
preta (na vertical) e 8 camadas de cabos de aço de ¼” espaçados a cada 10cm de um para o outro. 

 
DETALHAMENTO 5: 

MODELO DO GUARDA-CORPO E ALTURA 

 
 Instalações Elétricas: Serão instaladas luminárias do tipo colonial nos postes da área do Deck a 

2,50m do nível 0, como demostrado através dos pontos rosas na imagem 1. 

                                             
                                                 DETALHAMENTO 6:                                                                                                 DETALHAMENTO 7: 
                                  LUMINÁRIA TIPO COLONIAL PRETA                                                                    ALTURA DE FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA 
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5.2 - AMBIENTE 02 - (BANHEIRO FEMININO) 
 

 
Figura 2: Planta baixa – banheiro feminino. 

 

 Fundações e Estrutura: A fundação será apenas para a parte em ampliação do banheiro feminino, 
que está detalhado na planta de demolição e construção do projeto arquitetônico e será do tipo 
bloco estrutural com estrutura composta de pilares, vigas e lajes maciças de concreto com 
dimensões de acordo com o projeto estrutural. 

 

 Piso: O piso será em Revestimento Cerâmico (padrão médio) com dimensões de 0,40cm X 0,40cm 
cada peça ou dimensão aproximada, com textura fosca na cor cinza, assentados com argamassa 
AC3 e espaçadores plásticos em cruz de dimensão de 2mm. Será utilizado rejuntamento 
cimentício na cor cinza ou cor aproximada a cor da peça. 

 

   
DETALHAMENTO 8: 

MODELO DE PISO PARA O BANHEIRO FEMININO 
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 Parede: Toda extensão de parede do banheiro feminino terá revestimento cerâmico com textura 
em madeira, aplicados do nível 0 a 1,80m de altura do piso, com dimensões de 0,33cm x 0,45cm 
cada peça ou dimensão aproximada. Será assentado com argamassa AC3 e espaçadores plásticos 
em cruz de dimensão de 2mm, utilizando rejuntamento cimentício na cor marrom ou cor 
aproximada a cor da peça, acima do revestimento cerâmico a parede será pintada com tinta PVA 
com cor a ser definida pela fiscalização. 

 

                                 
                                                           DETALHAMENTO 9:                                                                         DETALHAMENTO 10: 
                                    MODELO DE REVESTIMENTO DE PAREDE                                    ALTURA DO REVETIMENTO DE PAREDE 

 
 
 Esquadrias: No banheiro feminino terão 3 tipos de esquadrias diferentes, sendo elas: 
 
o B1= Janela em madeira de lei tipo maxim-ar com vidro (1 folha), dimensões de 60cm x 60cm, 

assentadas a 2,10cm do piso, com acabamento em pintura de verniz. 
o P3= Porta de alumínio anonizado preto, com dimensões de 80cm x 210cm. 
o P4= Porta em madeira de lei (existente), será lixada, selada e pintada com tinta verniz. 
 
 
 Teto: O acabamento do forro será em lambri de madeira, devidamente lixado, selado e pintado 

com tinta verniz. 
 
 Louças, Metáis e Acessórios: Na bancada da pia será recolocada uma pia esmaltada do tipo oval 

e será acrescentado novos acessórios como 2 torneiras de metal cromado com bica móvel e 
espelho na parede com dimensões de 214cm x 110cm. 

 
 Instalações Hidrossanitárias: Todos os pontos de água e esgoto do banheiro serão revisados, 

com exceção do vaso sanitário da esquerda, demostrado na figura 2, pois este será um vaso novo, 
sendo necessário a instalação de novos postos de água e esgoto. 

 
 Instalações Elétricas: Todos os pontos elétricos serão revisados, com exceção do ponto de luz 

representado na figura 2 pelo ponto rosa, pois será um ponto novo. 
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5.3 - AMBIENTE 03 - (BANHEIRO MASCULINO) 
 

 
 

Figura 3: Planta baixa – banheiro masculino. 

 

 Piso: O piso será em Revestimento Cerâmico (padrão médio) com dimensões de 0,40cm X 0,40cm 
cada peça ou dimensão aproximada, com textura fosca na cor cinza, assentados com argamassa 
AC3 e espaçadores plásticos em cruz de dimensão de 2mm. Será utilizado rejuntamento 
cimentício na cor cinza ou cor aproximada a cor da peça. 

 

   
DETALHAMENTO 11: 

MODELO DE PISO PARA O BANHEIRO MASCULINO 
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 Parede: A parede divisória entre vaso sanitário e mictório será em pedra de granito cinza, 
aplicada do piso a 210cm de altura. 
                Toda extensão de parede do banheiro masculino terá revestimento cerâmico com textura 
em madeira, aplicados do nível 0 a 1,80m de altura do piso, com dimensões de 0,33cm x 0,45cm 
cada peça ou dimensão aproximada. Será assentado com argamassa AC3 e espaçadores plásticos 
em cruz de dimensão de 2mm, utilizando rejuntamento cimentício na cor marrom ou cor 
aproximada a cor da peça, acima do revestimento cerâmico a parede será pintada com tinta PVA 
com cor a ser definida pela fiscalização. 

                              
                                                      DETALHAMENTO 12:                                                                            DETALHAMENTO 13: 
                                MODELO DE REVESTIMENTO DE PAREDE                                          ALTURA DO REVETIMENTO DE PAREDE 

 
 
 Esquadrias: No banheiro masculino terão 4 tipos de esquadrias diferentes, sendo elas: 
 
o B1= Janela em madeira de lei tipo maxim-ar com vidro (1 folha), dimensões de 60cm x 60cm, 

assentadas a 2,10cm do piso, com acabamento em pintura de verniz. 
o B2= Janela em madeira de lei tipo basculante com vidro (2 folhas), dimensões de 100cm x 

60cm, assentadas a 2,10cm do piso, com acabamento em pintura de verniz. 
o P3= Porta de alumínio anonizado preto, com dimensões de 80cm x 210cm. 
o P4= Porta em madeira de lei (existente), será lixada, selada e pintada com tinta verniz. 
 
 Teto: O acabamento do forro será em lambri de madeira, devidamente lixado, selado e pintado 

com tinta verniz. 
 
 Louças, Metáis e Acessórios: A bancada da pia será mantida, acrescentando novos acessórios 

como torneira de metal cromado com bica móvel e espelho na parede com dimensões de 100cm 
x 110cm. 

 
 Instalações Hidrossanitárias: Todos os pontos de água e esgoto do banheiro serão revisados. 
 
 Instalações Elétricas: Todos os pontos elétricos serão revisados. 
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5.4 - AMBIENTE 04 - (BANHEIRO PNE) 
 

  
 

Figura 4: Planta baixa – banheiro PNE. 

 
 Fundações e Estrutura: A fundação será do tipo bloco estrutural com estrutura composta de 

pilares, vigas e lajes maciças de concreto com dimensões de acordo com o projeto estrutural. 
 

 Piso: O piso será em Revestimento Cerâmico (padrão médio) com dimensões de 0,40cm X 0,40cm 
cada peça ou dimensão aproximada, com textura fosca na cor cinza, assentados com argamassa 
AC3 e espaçadores plásticos em cruz de dimensão de 2mm. Será utilizado rejuntamento 
cimentício na cor cinza ou cor aproximada a cor da peça. 

 
 

 

   
DETALHAMENTO 14: 

MODELO DE PISO PARA O BANHEIRO PNE 
 
 

 Parede: Toda extensão de parede do banheiro PNE terá revestimento cerâmico com textura em 
madeira, aplicados do nível 0 a 1,80m de altura do piso, com dimensões de 0,33cm x 0,45cm  
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cada peça ou dimensão aproximada. Será assentado com argamassa AC3 e espaçadores plásticos 
em cruz de dimensão de 2mm, utilizando rejuntamento cimentício na cor marrom ou cor 
aproximada a cor da peça, acima do revestimento cerâmico a parede será pintada com tinta PVA 
com cor a ser definida pela fiscalização. 
 

 
DETALHAMENTO 15: 

MODELO DE REVESTIMENTO DE PAREDE 

 
 
 Esquadrias: No banheiro PNE terão 2 tipos de esquadrias diferentes, sendo elas: 
 
o B1= Janela em madeira de lei tipo maxim-ar com vidro (1 folha), dimensões de 60cm x 60cm, 

assentadas a 2,10cm do piso, com acabamento em pintura de verniz. 
o P2= Porta em madeira de lei com dimensões de 90cm x 210cm, será lixada, selada e pintada 

com tinta verniz. 
 
 Teto: O acabamento do forro será em lambri de madeira, devidamente lixado, selado e pintado 

com tinta verniz. 
 
 Louças, Metáis e Acessórios: Todos os utensílios do banheiro serão de acordo com o exigido pela 

Norma Brasileira ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos. 

 
 Instalações Hidrossanitárias: Será instalado novo ponto de água e esgoto no banheiro PNE. 
 
 Instalações Elétricas: Será instalado novo ponto de luz no banheiro PNE. 
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5.5 - AMBIENTE 05 - (DEPÓSITO) 
 

  
 

Figura 5: Planta baixa – depósito. 

 

 Piso: O piso será em Revestimento Cerâmico (padrão médio) com dimensões de 0,40cm X 0,40cm 
cada peça ou dimensão aproximada, com textura fosca na cor cinza, assentados com argamassa 
AC3 e espaçadores plásticos em cruz de dimensão de 2mm. Será utilizado rejuntamento 
cimentício na cor cinza ou cor aproximada a cor da peça. 

 

   
DETALHAMENTO 16: 

MODELO DE PISO PARA O DEPÓSITO 
 

 Parede: Toda extensão de parede do depósito terá revestimento cerâmico esmaltado na cor 
branca aplicados do nível 0 a 1,80m de altura do piso, com dimensões de 0,33cm x 0,45cm cada 
peça ou dimensão aproximada. Será assentado com argamassa AC3 e espaçadores plásticos em 
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cruz de dimensão de 2mm, utilizando rejuntamento cimentício na cor branca ou cor aproximada 
a cor da peça, acima do revestimento cerâmico a parede será pintada com tinta PVA com cor a ser 
definida pela fiscalização. 

                     
                                                DETALHAMENTO 17:                                                                                    DETALHAMENTO 18: 
                             MODELO DE REVESTIMENTO DE PAREDE                                              ALTURA DO REVETIMENTO DE PAREDE 

 
 
 Esquadrias: No depósito terão 2 tipos de esquadrias diferentes, sendo elas: 
 
o B3= Janela em madeira de lei tipo basculante com vidro (3 folhas), dimensões de 150cm x 

60cm, assentadas a 2,10cm do piso, com acabamento em pintura de verniz. 
o P3= Porta de alumínio anonizado preto, com dimensões de 80cm x 210cm. 
 
 Teto: O acabamento do forro será em lambri de madeira, devidamente lixado, selado e pintado 

com tinta verniz. 
 
 Instalações Elétricas: Todos os pontos elétricos serão revisados. 
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5.6 - AMBIENTE 06 - (COZINHA) 
 

 
 

Figura 6: Planta baixa – cozinha. 

 Fundações e Estrutura: A fundação será do tipo bloco estrutural com estrutura composta de 
pilares, vigas e lajes maciças de concreto com dimensões de acordo com o projeto estrutural. 

 

 Piso: O piso será em Revestimento Cerâmico (padrão médio) com dimensões de 0,40cm X 0,40cm 
cada peça ou dimensão aproximada, com textura fosca na cor cinza, assentados com argamassa 
AC3 e espaçadores plásticos em cruz de dimensão de 2mm. Será utilizado rejuntamento 
cimentício na cor cinza ou cor aproximada a cor da peça. 

                 
DETALHAMENTO 19: 

MODELO DE PISO PARA A COZINHA 
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 Parede: Toda extensão de parede da cozinha terá revestimento cerâmico esmaltado na cor branca 
aplicados até a altura do teto, com dimensões de 0,33cm x 0,45cm cada peça ou dimensão 
aproximada. Será assentado com argamassa AC3 e espaçadores plásticos em cruz de dimensão de 
2mm, utilizando rejuntamento cimentício na cor branca ou cor aproximada a cor da peça. 

                     
                                                DETALHAMENTO 20:                                                                                    DETALHAMENTO 21: 
                             MODELO DE REVESTIMENTO DE PAREDE                                              ALTURA DO REVETIMENTO DE PAREDE 

 
 

 Esquadrias: Na cozinha terão 4 tipos de esquadrias diferentes, sendo elas: 
 
o B2= Janela em madeira de lei tipo basculante com vidro (2 folhas), dimensões de 100cm x 

60cm, assentadas a 2,10cm do piso interno, com acabamento em pintura de verniz. 
o P6= Porta em madeira de lei tipo veneziana com dimensões de 80cm x 210cm, será lixada, 

selada e pintada com tinta verniz. 
o Parede inclinada (passador de pratos) = Janela tipo visor fixo, em vidro temperado de 6mm, 

com dimensões de 60cm x 60cm 
 
 Teto: O acabamento do forro será em lambri de madeira, devidamente lixado, selado e pintado 

com tinta verniz. 
 
 Louças, Metáis e Acessórios:  

 
o     Bancadas= A bancada da pia será assentada a 90cm do piso toda em granito cinza com 2 cubas        
em aço inox embutida e 2 torneiras cromadas longas de parede.  
                               As bancadas auxiliares (a direita e a esquerda da bancada central da pia) serão 
assentadas a 90cm do piso toda em granito cinza. 

 
o     Coifa e Exaustor= A coifa será assentada a 80cm acima da bancada, o material é todo em aço 
inox e seu modelo tem dois dutos com exaustor de D=40cm que transpassam pela cobertura.  

 

o     Churrasqueira= A churrasqueira é do tipo pré-moldada na cor chumbo lisa com dimensões de 
75cm x 55cm ou tamanho aproximado, com chaminé que até a altura do exaustor, como demostrado 
em projeto.   
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 Instalações Hidrossanitárias: Todos os pontos de água e esgoto da cozinha serão revisados, e 
refeitos para atender ao novo layout do espaço, como detalhado no projeto arquitetônico e 
complementares de hidráulica e sanitário. 

 
 Instalações Elétricas: Todos os pontos elétricos de luz e força da cozinha serão revisados, e 

refeitos para atender ao novo layout do espaço, como detalhado no projeto arquitetônico e 
complementar elétrico. 

 

5.7 - AMBIENTE 07 - (BALCÃO) 
 

 
 

Figura 7: Planta baixa – balcão. 

 

 Piso: Será mantido o piso atual, passando por um processo de restauro e higienização profunda e 
após esse procedimento, será finalizado com duas demãos de resina transparente para 
acabamento. 

                 
 Parede:  

 
o Parede do balcão= O acabamento existente será mantido e passará pelo mesmo tratamento 

descrito anteriormente para o piso. 
 
o Demais paredes= Em toda parede será passado massa PVA, lixada, selada e pintada com tinta 

PVA com cor a ser definida pela fiscalização. 
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o Parede fundo do balcão= Será assentado em toda parede revestimento de pedra tipo tijolinho 
de demolição. 
OBS: parede indicada por uma linha marrom na figura 7. 

 

 
DETALHAMENTO 22: 

MODELO DE REVESTIMENTO DA PAREDE 

 
 

 Esquadrias: Na área do balcão terá 1 tipo de esquadria, sendo ela: 
 
o P5= Porta em madeira de lei com dimensões de 60cm x 210cm, será lixada, selada e pintada 

com tinta verniz. 
 
 Teto: O acabamento do forro será em lambri de madeira, devidamente lixado, selado e pintado 

com tinta verniz. 
 
 Louças, Metáis e Acessórios:  

 
o     Bancadas= A bancada do balcão será substituída por pedra em granito cinza com dimensões 
detalhadas no projeto arquitetônico.  

 
 Instalações Elétricas: Todos os pontos elétricos de luz e força da área do balcão serão 

revisados, como detalhado no projeto elétrico. 
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5.8 - AMBIENTE 08 - (SALÃO INTERNO) 
 

 
 

Figura 8: Planta baixa – salão interno. 

 

 Piso: Será mantido o piso atual, passando por um processo de restauro e higienização profunda e 
após esse procedimento, será finalizado com duas demãos de resina transparente para 
acabamento. 

 

 Parede: Em toda parede será passado massa PVA, lixada, selada e pintada com tinta PVA com cor 
a ser definida pela fiscalização. 

 
 
 Esquadrias: Todas as portas e janelas desse ambiente serão preservados e restaurados, passando 

pelo processo de lixamento, depois serão seladas e pintadas com tinta verniz. 
 

 Teto: O acabamento do forro será em lambri de madeira, devidamente lixado, selado e pintado 
com tinta verniz. 

 

 Instalações Elétricas: Todos os pontos elétricos de luz e força do salão interno serão revisados 
e trocados como detalhado no projeto elétrico. 
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5.9 - AMBIENTE 09 - (HALL DE ENTRADA E VARANDA) 
 

 
 

Figura 9: Planta baixa – hall de entrada e varanda. 

 
 Fundações e Estrutura: A fundação será do tipo bloco estrutural com estrutura composta de 

pilares, vigas e lajes maciças de concreto com dimensões de acordo com o projeto estrutural. 
 
 Piso: O piso será revestido em Porcelanato Natural (padrão alto) com dimensões de 0,20cm X 

1,20cm cada peça ou dimensão aproximada, com textura em madeira, assentados intercalados 
(como mostra na imagem abaixo) com argamassa AC3 e espaçadores plásticos em cruz de 
dimensão de 2mm. Será utilizado rejuntamento cimentício na cor marrom ou cor aproximada a 
cor da peça. 

 
 

                                                            
                                                     DETALHAMENTO 23:                                                                            DETALHAMENTO 24: 
                                         PISO PORCELANATO NATURAL                                                                  ASSENTAMENTO DO PISO 
                                               (TEXTURA EM MADEIRA)                                                                                (INTERCALADO)  
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 Parede: Em toda parede será passado massa PVA depois lixada, selada e pintada com tinta PVA 
com cor a ser definida pela fiscalização. 
 

 Esquadrias: O guarda-corpo será em madeira de lei tipo “X”, terá altura de 100cm em relação ao 
piso da varanda e todas as peças de madeira deverão ser devidamente lixadas, seladas e pintadas 
com tinta verniz. 

 
DETALHAMENTO 25: 

MODELO DO GUARDA-CORPO E ALTURA 

 

 Teto: Na área da varanda e hall de entrada não haverá forro, sendo assim, as peças de madeira 
da cobertura deverão ser lixadas, seladas e pintadas com tinta verniz. 
 
 Instalações Elétricas: Todos os pontos elétricos de luz e força da varanda e hall de entrada 

serão revisados e trocados, assim como será adicionado ponto de iluminação na parte inferior da 
varanda, com lâmpadas tubular de led na cor branco quente, como detalhado em projeto 
arquitetônico e projeto elétrico. 

 

5.10 - AMBIENTE 10 - (ESCADA) 
 

 
 

Figura 10: Planta baixa – escada. 

 Fundações e Estrutura: A fundação da escada será do tipo bloco estrutural com estrutura em 
concreto armado como especificado no projeto estrutural. 
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 Piso: O piso da escada será revestido em Porcelanato Natural (padrão alto) com dimensões de 
0,20cm X 1,20cm cada peça ou dimensão aproximada, com textura em madeira, assentados 
intercalados (como mostra na imagem abaixo) com argamassa AC3 e espaçadores plásticos em 
cruz de dimensão de 2mm. Será utilizado rejuntamento cimentício na cor marrom ou cor 
aproximada a cor da peça. 

 

                                                            
                                                     DETALHAMENTO 26:                                                                            DETALHAMENTO 27: 
                                         PISO PORCELANATO NATURAL                                                                  ASSENTAMENTO DO PISO 
                                               (TEXTURA EM MADEIRA)                                                                                (INTERCALADO)  
                                                                                            
  

 Esquadrias: o corrimão da escada será todo em aço inox tubular, posicionados nas laterais 
direita e esquerda da escada. 

 

5.11 - AMBIENTE 11 - (RAMPA) 
 

 
 

Figura 11: Planta baixa – rampa. 

 
 Fundações e Estrutura: A fundação da escada será do tipo bloco estrutural com estrutura em 

concreto armado como especificado no projeto estrutural. 
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 Piso: Será em concreto com acabamento em tinta acrílica 2 demãos. 
 

 Esquadrias: o guarda corpo será em aço inox tubular com duas alturas, para portadores de 
necessidades especiais padrão exigido pela Norma Brasileira ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
 

 Instalações Elétricas: Serão adicionados pontos elétricos de luz na parte inferior da rampa, 
com lâmpadas tubular de led na cor branco quente, como detalhado em projeto arquitetônico e 
projeto elétrico. 

 
 

 
                                                                                                         DETALHAMENTO 28: 
                                                                        DEMOSTRAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DEBAIXO DA RAMPA 

 

 

A CONTRATADA providenciará o registro de todos os projetos nos órgãos 

competentes e informará à FISCALIZAÇÂO, entregando uma cópia de todos os registros 

para a CONTRATANTE. 

A urbanização do entrono ficará sobre responsabilidade da prefeitura municipal. 

 

6   SERVIÇOS FINAIS 

Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos 

todos os excessos.  

Todos os pisos serão cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira 

aderente, lavados, a fim de apresentar superfície uniforme, isenta de qualquer impureza, 

manchas e outras imperfeições, encontrando-se em perfeitas condições de utilização. 

Todas as ruas e calçadas deverão ser varridas para retirada de todo o excesso de 

massa que porventura tenha ficado. 
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7   MEDIÇÕES e PAGAMENTOS 

As medições serão efetuadas em campo, na unidade dos serviços efetivamente 

executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com a descrição da Planilha de 

Orçamento Analítico. 

O pagamento será feito de acordo com o preço constante na Planilha de Orçamento 

Analítico, que é a compensação integral para execução dos serviços, que inclui material, 

mão de obra, encargos sociais, ferramentas, lucro e tudo mais necessário para execução 

das obras.   

 

8   RECEBIMENTO DA OBRA 

Por ocasião do recebimento da obra, todas as instalações devem estar funcionando 

perfeitamente e com a autorização dos órgãos competentes, bem como da Prefeitura 

Municipal. Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO das perfeitas 

condições de todas as instalações e dos demais aspectos da infraestrutura do local. 

Deverão ser demolidas todas as instalações provisórias utilizadas na execução da 

obra. 

 

9   NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

• ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 

• ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 
• ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia; 
• ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e 

classificação; 
• ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e 

simbologia; 
• ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos; 
• ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não 
• industriais – Classificação; 
• ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 
       edificações não industriais - Preparação de superfície; 
• ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico –Procedimento; 
• ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;  
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• ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 2: Requisitos 

para tubos de PVC com parede maciça; 
• ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de 

esgoto sanitário; 
• ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede 

de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores – Padronização; 
• ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; 
• ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de esgoto 

sanitário – Especificação; 
• ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário – Procedimento; 
• ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento; 
• ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento; 
• ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto 

sanitário – Tipos e dimensões – Padronização; 
• ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água 

esgoto ou drenagem urbana – Procedimento; 
• ABNT NBR 13969, Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e 

disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação; 
• ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – Projeto de 

redes coletoras com tubos de PVC; 
• Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e 

Medicina do Trabalho: 
• NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 
• ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria; 
• ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 
• ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão hidrostática 

interna; 
• ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de distribuição  
• de água – Tipos – Padronização; 
• ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – Requisitos 

e métodos de ensaio; 
• ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: Requisitos e 

métodos de ensaios; 
• ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: 

Procedimentos para instalação; 
• ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – Requisitos 

e métodos de ensaio; 
• ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio; 
• ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1: Registros de 

pressão; 
• ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – Requisitos e 

métodos de ensaio; 
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• DMAE - Código de Instalações Hidráulicas; 
• EB-368/72 - Torneiras; 
• NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 
• NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;  
• ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores; − ABNT NBR 5410, 

Instalações elétricas de baixa tensão;  
• ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores;  
• ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;  
• ABNT NBR 5461, Iluminação;  
• ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;  
• ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;  
• ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;  
• ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral; 
• ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e 

similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;  
• ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-

2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;  
• ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões 

nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);  
• ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e 

análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);  
• ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: 

Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 
 

 

Augusto Corrêa (PA), 18 de março de 2022. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 
Téc. Resp. Brenda Katty Rodrigues Oliveira 

Arquiteta e Urbanista 
CAU/PA A244971-4 
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