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I. RESUMO DA PROPOSTA: 
 

 

 O presente documento tem por objetivo apresentar as principais características da obra de 

reforma a ser executada, com intuito de atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Portel (SEMA), no prédio onde sera instalado a sede administrativa. 

 Este prédio localizado na Rua Hugo Carlos Saboi, Bairro do Centro, Municipil de PORTEL-

PA, que passará por Reforma possui área de aproximandamente  320,00  m². 

 A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às normas específicas, sendo a 

mão de obra especializada e o acabamento de boa qualidade.  

 Serão impugnados todos os trabalhos executados que não satisfaçam o Memorial Descritivo 

e Especificações Técnicas e o Projeto Arquitetônico. 

 No imovel serão reformados todos os ambientes com pintura e reparos seguindo o projeto e 

planilha orçamentaria. 
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Descrição dos serviços 

 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 

● Placa de obra em lona com impressão digital, inclusive estrutura de apoio - 

fornecimento e instalação. 

● Remoção de portas de froma manual, sem reaproveitamento. 

● Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual sem 

reaproveitamento. 

● Demolição de concreto manualmente. 

● Demolição de piso cerâmico. 

● Demolição de alvenaria de blocos furados, de forma manual, sem reaproveitamento. 

 

2. FUNDAÇÃO: 

 

● Escavação manual de vala. 

● Concreto ciclopico.  

● Concreto para sapata FCK 25 Mpa. 

● Armações de estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10 mm – 

fornecimento e montagem. 

 

3. SUPERESTRUTURA: 

 

 Montagem e desmontagem de forma de pilares e vigas retangulares, em madeira. 

 Armação de estrutura de concreto armado , utilizando aço CA-50 de 10 mm – 

fornecimento e montagem. 

 Concretagem com concreto FCK =25 Mpa – lançamento, adensamento e acabamento. 
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4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO: 

 

● Alvenaria de vedação de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 cm 

(espessura 9 cm). 

 

5. COBERTURA/FORRO0: 

 

 Trama de madeira composta por ripa, caibros e terças para telhados de até 2 águas. 

 Telhamento com telha ondulada de fribrocimento e = 4mm. 

 Manta termica. 

 Forro em reguas de PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de 

fização. 

 Calha metalica.   

 

6. ESQUADRIAS:    

  

● Kit de porta pronta de madeira em acabamento melaminico, 70x210 cm, fechadura – 

fornecimento e instalação. 

● Esquadria basculante em vidro temperado de 8 mm. 

● Kit de porta pronta de madeira em acabamento melaminico, 90x210 cm, fechadura – 

fornecimento e instalação. 

● Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidro, com vidro, batente, acabamentos 

e ferragens – fornecimento e instalação. 

 

7. IMPERMEABILIZAÇÃO: 

 

● Impermeabilização – aplicação de frioasfalto – 2 demãos.  

 

8. Revestimentos interno e externo: 

 

● Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura. 
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● Reboco para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, aplacado 

manualmente em faces internas e externas de paredes. 

 

9. SISTEMAS DE PISOS: 

 

● Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 6 cm. 

● Revestimento ceramico para piso com plascas tipo esmaltada. 

 

10. PINTURAS E ACABAMENTOS: 

 

● Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos. 

● Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demãos. 

● Pintura com tinta esmalte sintetico, duas demãos. 

 

11. INSTALAÇÃO HIDRAULICA: 

 

● Tubo, PVC, soldavel dn 20 mm, instalado em ramal de distribuição de agua- 

fornecimento e instalação. 

● Joelho 90 °, PVC, soldavel dn 20 mm, instalado em ramal de distribuição de agua- 

fornecimento e instalação. 

● Tê, PVC, soldavel dn 20 mm, instalado em ramal de distribuição de agua- fornecimento 

e instalação. 

● Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar - fornecimento e 

instalação. 

● Tubo pvc rígido soldável p/ água, d 25 mm (3/4"). 

● Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação. 

● Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldavel, dn 20 mm x 1/2, instalado em 

reservatorio de água, fornecimento e instalação. 

● Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldavel, dn 25 mm x 3/4, instalado em 

reservatorio de água, fornecimento e instalação. 

● Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. 
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● Caixa d'água em polietileno, 500 litros. 

● Bomba recalque d'agua trifasica 1,5hp. 

 

12. INSTALAÇÃO DE ESGOTO: 

 

● Caixa sinfonada, com quatro entradas e uma saida, 100x100x50mm, com grelha, akros 

ou similar. 

● Tobo de pvc ø 50mm, fornecimento e instalação 

● Tubo de pvc ø 100mm, fornecimento e instalação 

● Joelho pvc 90º 50mm 

● Joelho pvc 90º 100mm 

● Tê pvc sanitário 100mm-50mm 

● Terminal de ventilação 50mm 

● Ralo linear 50cm 

● Caixa de gordura simples 

● Caixa de inspeção, 0,3x0,3m 

● Fossa séptica, volume 5290 litros 

● Sumidouro com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas 1,50x1,50x0,60 m 

 

13. LOUÇAS E ACESSORIOS: 

 

 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate 

 Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. 

 Papeleira metálica linha izy, código 2020.c37, deca ou equivalente; fornecimento 

 Dispenser toalha linha excellence, em metal cromado, código 7007; 

 Saboneteira de parede em metal cromado, incluindo fixação. 

 Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, deca ou esquivalente. 

 Assento plástico, branco, para vaso sanitário, tipo convencional. 
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14. INSTALAÇÃO ELETRICA: 

 

 Quadro de medição bifasico c/disjuntor - fornecimento e instalação. 

 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço, com barramento para 40 

disjuntores. 

 Disjuntor termomagnetico monopolar de 10 a 30a, fornecimento e instalação. 

 Disjuntor termomagnetico monopolar de 35 a 50a, fornecimento e instalação. 

 Caixa de passagem pvc 4x2". 

 Eletroduto pvc flexível corrugado reforçado ø 25mm, fornecimento e 

 Instalação. 

 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais 

- formecimento e instalação. 

 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. 

 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais- 

fornecimento e instalação. 

 Tomada universal 2p+t 10a/250v com suporte e placa, fornecimento e instalação. 

 Tomada universal 2p+t 10a/250v (2 módulos) com suporte e placa, fornecimento e 

instalação. 

 Interruptor simples 1 tecla 10a/250v com suporte e placa, fornecimento e instalação. 

 Interruptor simples 2 tecla 10a/250v com suporte e placa, fornecimento e instalação. 

 Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas 

fluorescentes 20w, completas, fornecimento e instalação (ou similar) 

 Arandela em alumínio fundido, linha edra, da dimlux ou similar. 

 Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e 

instalação. 
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15. SERVIÇOS COMPLEMENTARIES: 

 

 Placa de inauguração em aluminio 0,50 x 0,70 m. 

 Letreiro em adesivo vinilico com plotagem grafica. 

 Mastro triplo em tubo de ferro galvanizado, alt (útil)= 6m, inclusive base de concreto 

ciclópico. 

 Limpeza final para entrega da obra. 

 

 

 

 

 

 

Portel – PA, 18 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

Elias André Gomes Pinheiro 

Engenheiro Civil 

CREA – PA: 1519607806 


