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1 – INTRODUÇÃO 
 

O presente conjunto de especificações e descrições destina-se à orientação para a REFORMA DO 

MERCADO MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA/PA - OCTÓGONO 02 – COMÉRCIO DE PESCADO. 

localizada à Rua João Batista Monteiro, SN, Bairro Nazaré, Augusto Corrêa/Pa. 

 
1.2 – OBJETIVO DO DOCUMENTO: 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de 

caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a 

sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas 

particularidades. Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do 

projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também 

do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à 

construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias 

de serviços públicos. 

 
1.3 – DISPOSIÇÃO DO AMBIENTE DO PROJETO 

 

1.3.1 – Octógono 02 – Comércio de pescado; 
 

Os Revestimentos cerâmicos deverão ser de 1ª qualidade e com dimensões de 20x20cm. Serão 

aplicados nas paredes de todos os boxes, a execução de uma caixa de inspeção de esgoto em 

alvenaria de 1tijolo comum. Recuperação da estrutura metálica do telhado em vãos menores que 5m 

totalizando 25m², constituída por tesouras, com apoio em uma extremidade sobre pilares pré-moldados. 

Com a retirada das telhas de tipo (Plan), para lavagem a jato de alta pressão. Com a colocação de 

manta asfáltica com filme de alumínio no telhado secundário área 100m², confecção de grade de ferro 

para canaleta. 

 

1.4 – PRAZO DE EXECUÇÃO: Será de 90 (noventa) dias corridos, preferencialmente conforme o 

planejamento estabelecido no Cronograma Físico-financeiro de execução, a Fiscalização de obras 

adverte que sob quaisquer circunstâncias de previsão de dilatação deste prazo, a CONTRATADA 

deverá solicitar previamente, com antecedência de mínima de 15 (quinze) dias e devidamente munido 

de justificativa técnica plausível, o aditamento de prazo perante a administração do Contrato. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 

1.1 – Placa de obra em chapa de aço galvanizado: Peça integrante da obra que teve como 

solução técnica a implantação no solo de 02 caibros justapostos 3m entre sí para fixação de uma 

esquadria plana montada em réguas de madeira pregadas, formando um quadro plano e rígido 

implantados em local visível e estratégico, deverão ser colocadas informações alusivas à obra, 

obedecendo a modelos a serem fornecidos pela Fiscalização com dimensões padrão de 3 m², sendo 

revestido de chapa de ferro galvanizado pintada com tinta PVA – látex exteriores com os dizeres do 

Contrato, empresa responsável, valor da obra e prazo de execução. 

 

1.2 Grade de ferro 1/2” (incluindo pintura anticorrosiva): A grade de ferro deverá ser 

confeccionada com ferro 1/2” e deverá receber pintura de tratamento anticorrosiva. A grade será fixada 

com uso de ferragens adequadas e também com argamassa de cimento e areia, no traço de 1 medida 

de cimento por 6 medidas de areia e água ao ponto ideal de manuseio e aplicação. 

 
2 – SISTEMA DE COBERTURA: 
 

2.1 – Fabricação e instalação de tesoura de aço vão de 5m totalizando 25m² para telha 

cerâmica , incluso içamento: Artefato de aço para estrutura de cobertura, confeccionado em tesoura 

de aço com contraventamento, para dar sustentação a trama do madeiramento de suporte as telhas, o 

qual deverá ser montado após o conhecimento do comprimento da telha para confecção de gabarito de 

pregação do espaçamento das ripas, sendo conforme detalhes em anexo sob orientação indispensável 

da Fiscalização. 

 
2.2 – Colocação de manta asfáltica no telhado secundário: Retirada das telhas tipo (plan) para 

colocação manta, sobre a superfície da trama de madeira a manta asfáltica aluminizada sobre malha de 

polietileno e filme antiaderente de alta densidade resistente à umidade, a flexibilidade garante maior 

adaptabilidade às telhas e irregularidades, resiste melhor às tensões, às variações abruptas de 

temperatura, bem como as tensões de tração/torção/ flexão produzidas pela dilatação dos materiais. 
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2.3 – Retirada e lavagem das telhas tipo (plan): O item (3.2) remunera o fornecimento da mão-de- 

obra, equipamentos e elementos eventualmente necessários para a retirada completa das telhas de 

barro, inclusive elementos de lavagem. A remoção das telhas deve ser feita de maneira cuidadosa 

sendo deixadas integras à disposição. As telhas removidas serão selecionadas e recolocadas na 

cobertura do mercado municipal. As atividades deverão atender as exigências de segurança, tanto do 

Ministério do Trabalho como também da Prefeitura Municipal. 

 
3– REVESTIMENTO CERÂMICO: 

3.1– Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes: 

Após ter sido aprovada a amostra da peça de revestimento cerâmico perante à fiscalização, este 

serviço dependerá de profissional comprovadamente qualificado, para não incorrer no risco de refazer o 

serviço, as prumadas deverão ser devidamente niveladas com nível de mão (tipo bolha) sobre régua de 

alumínio da segunda fiada de baixo pra cima, terminando na 9ª (nona) fiada com 1,80m sendo 

normalmente assentada a primeira fiada sobre o revestimento de piso (já assentado) 

 

4 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 
 

4.1 - Caixa de inspeção 50x50x50cm em alvenaria – execução: Dispositivo projetado para 

interligação e manutenção do sistema de esgoto que tem a sequência de execução, iniciando com a 

escavação em cava quadrada no solo nas dimensões 50 x 50 com 50cm de profundidade, tendo seu 

fundo apiloado com soquete, em seguida é preparado concreto simples no traço 1 : 3 : 4 (cimento, areia 

e seixo) para lastro e fundo da caixa com altura mínima de 10cm, em seguida é assentada sobre o 

lastro, a alvenaria de blocos cerâmicos na altura da escavação 80cm, devidamente esquadrejado, 

seguindo de revestimentos de chapisco e rebocos internos, com acabamento na parte superior da 

caixa, com concretagem da tampa com 98 x 98cm e espessura de 5cm em concreto armado, com alça 

de aço CA-50 6.3mm. 

 

4.2 – Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos): serviços interligados: 
 

1 – Rasgos no contra piso conforme projeto de esgoto; 

2 – Inserção dos tubos e justaposição dos ralos com chumbamentos com argamassa 1: 5; 

3 – Montagem dos joelhos em espera nas paredes; 

OBSERVAÇÃO: Todos as peças deverão conter inscrição de normatização. 
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5 – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

A Fiscalização de obras, usando de suas atribuições legais no âmbito técnico profissional e perante 

órgãos reguladores e fiscalizadores, se reserva ao direito de fazer adaptações e melhorias no conteúdo 

do presente MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, sem prévio aviso, baseada 

na legislação vigente em nome da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/PA, com o objetivo 

fundamental de aprimorar às técnicas descritas neste documento, com a comunicação tácita e oficiosa 

das adaptações entre às partes da Concedente e a empresa Contratada, juntamente com o 

departamento da C. P. L. (Comissão permanente de licitação) deste Município. 

 
 
 

 
Augusto Corrêa / PA, 15 fevereiro de 2022. 
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