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RELATÓRIO TÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIF. TÉCNICAS 

1. RELATÓRIO TÉCNICO 

1.1.  ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE FUNCIONAL 

Conforme nomenclatura e disposições seguindo a normalização: 

▪ RDC 50/2002/ANVISA  

▪ RDC 51/2011 

▪ Recomendação do Ministério da Saúde 

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações, no que forem aplicados:  

a) O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execução 

de serviços em imóveis públicos.  

b) O artigo dezesseis da Lei Federal n.º 5.194/66, que determina a colocação de Placa 

de Obra, conforme a orientação do CREA.  

c) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.  

d) Os regulamentos, as especificações e as recomendações dos órgãos 

concessionários de serviços públicos e do CORPO DE BOMBEIROS  

e) As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E 

O presente relatório é parte integrante do chamado Projeto Arquitetônico 

Básico – PBA ampliação do setor de imagem do hospital geral de altamira (HGA) para 

instalação de setor destinado a equipamento de tomografia computadorizada, cuja 

atribuição principal é da Prestação de atendimento eletivo de promoção e 

assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. A citada unidade 

de saúde encontra-se na RUA 6 - Mutirão, Altamira/PA - CEP: 68377-045. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Esta proposta tem como objetivo preparação do ambiente ideal para a correta 

instalação do equipamento de tomografia computadorizada. Requalificar ambiente, 

através da ampliação. A intervenção aqui descrita, irá propiciar o enquadramento do 

espaço físico às normas atuais e proporcionar um ambiente adequado e protegido 

para utilização de tal equipamento. 
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1.3. DADOS DO ESTABELECIMENTO 

RAZÃO SOCIAL Setor de imagem do hospital geral de altamira (HGA) 

NOME FANTASIA: Hospital geral de altamira (HGA) 

CNPJ (prefeitura): 05.263.116/0001-37 

ENDEREÇO: RUA 6 - Mutirão, Altamira/PA - CEP: 68377-045º.   

FINALIDADES: Prestação de atendimento eletivo de promoção e 

assistência à saúde em regime ambulatorial e de 

hospital-dia 

 

1.4.  PROPOSTA ASSISTENCIAL/LISTA DE ATIVIDADES 

A principal finalidade do referido Estabelecimento Assistencial de Saúde é a da 

Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime 

ambulatorial e de hospital-dia, o que inclui atividades de: 

▪ Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção à saúde, tais como:  

▪ Um exame de apoio para os médicos com o objetivo de analisar diferentes partes do 

corpo. 

1.5. INFRAESTRUTURA 

O abastecimento de água potável deverá ser feito através de ligação com o 

prédio existente. Quanto à energia elétrica necessária é obtida através de ligação com 

o prédio existente, pois a mesma é fornecida pelas concessionárias locais, no caso, a 

EQUATORIAL. As instalações hidrossanitárias deverão seguir projeto específico 

desenvolvido pela CONTRATADA e deverão ser feitas através de ligação com o 

prédio existente. O esgotamento sanitário também é realizado pela rede municipal de 

Altamira. O saneamento básico municipal trata e coleta de forma correta os resíduos 

gerados, sem necessidade de nenhum sistema auxiliar. 
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1.6. CLIMATIZAÇÃO 

A sala de exames deve permanecer climatizada 24h/dia. Sugere-se instalação 

de backup para evitar possíveis danos ao equipamento derivado altas ou baixas 

temperaturas, assim como desequilíbrio da faixa de umidade relativa do ar. 

Dimensionar a capacidade de refrigeração de acordo com as condições locais. 

1.7. PRINCIPAIS FLUXOS INTERNOS E EXTERNOS 

 A disposição do projeto de ampliação do setor de imagem procurou seguir, 

dentro das limitações, em decorrência, sobretudo, do local da construção e sua 

tipologia, as recomendações do Ministério da Saúde. 

Seu fluxo se limita apenas ao acesso de pedestres. Há apenas uma passagem 

onde adentram pacientes e funcionários. Assim, via de regra, apenas pedestres têm 

acesso garantido e certo ao local. 

 A organização do fluxo interno correspondente ao projeto padrão, da 

recomendação do Ministério da Saúde são:  

1. Recepção 

2. Sala de espera 

3. Laudo 

4. Circulação 

5. Área verde 

6. Sala de tomografia 

7. Sala de comando 

8. Sanitários 

9. Depósito de materiais de limpeza 
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2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Este memorial descritivo, bem como as Especificações Técnicas aqui 

descritas, aplica-se à obra de Reforma da Unidade Básica de Saúde Vale Piauiense, 

no Município de Altamira, Estado do Pará. Fazem parte integrante das presentes 

Especificações Técnicas, quando aplicáveis: 

▪ As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

▪ Especificações e recomendações do CREA, CAU, CONFEA, EQUATORIAL, 

COSALT, CÓDIGO DE OBRAS MUNICIPAL, CORPO DE BOMBEIROS e IBAMA. 

No caso de divergências entre as Especificações Técnicas e os desenhos de 

projeto, prevalecerão sempre as Especificações Técnicas.  

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão Ministério da Saúde - 

1,50 x 3,00 m (Item 1.1 da Planilha de Quantidades e Preços)  

Inicialmente deverá ser instalada a placa de identificação da obra de reforma. 

A placa da obra deverá ser confeccionada em chapa de aço galvanizado conforme 

padrão do Ministério da Saúde com dizeres relativos à Razão Social, CNPJ, Inscrição 

Estadual, nome e registro no CREA e CAU dos responsáveis técnicos da empresa, 

em letras legíveis e bem-acabadas, sendo a estrutura de suporte em peças de 

madeira de lei de 6 x 12 cm, fixadas ao solo com concreto simples de Fck = 10 Mpa. 

As dimensões da placa seguirão as recomendações disponíveis na planilha orientativa 

disponível no site: aps.saude.gov.br/ape/requalifica UBS, a saber: 2,00 x 3,00 m. 

2.1.2 Demolição manual de concreto simples e demolição manual de alvenaria 

de tijolo 

Será de responsabilidade do contratado, se for acaso, a demolição dos prédios 

existentes assim como o nivelamento do terreno e a remoção de entulhos, 

observando-se:  

a) As demolições serão reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do 

trabalho, pela Norma Regulamentadora NB-18 
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b) Todas as demolições (previstas ou julgadas necessárias no decorrer da obra) serão 

efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados para serem 

evitados danos a terceiros e com todas as garantias de preservação do imóvel.  

c) Inclui-se nas demolições aludidas no item anterior a retirada das linhas existentes 

de energia elétrica, água, rede de esgoto, etc., respeitadas as normas e 

determinações das Empresas Concessionárias.  

d) As demolições indicadas serão efetuadas manualmente ou com auxílio de 

equipamentos leves.  

e) Os materiais reaproveitáveis (portas, janelas, pisos, material elétrico e hidráulico, 

etc.) remanescentes das demolições, a critério da Fiscalização, deverão ser 

transportados, às expensas do Empreiteiro, para local designado pela Fiscalização.  

f) Nos locais onde o Projeto prevê demolições ou retirada temporária de algum 

elemento deverão ser calculados e providenciados pelo Empreiteiro os eventuais 

escoramentos necessários à sustentação de partes da edificação, de modo a prevenir 

desabamentos ou demolições excessivas.  

g) Sempre que a retirada de tubulação ou rede de infraestrutura implicar na suspensão 

do funcionamento de instalações, tal fato deverá ser comunicado à Fiscalização para 

que, previamente à suspensão aludida, seja providenciada a ciência aos atingidos.  

h) A suspensão de funcionamento referida no item anterior será sempre acompanhada 

da comunicação do prazo máximo de interrupção.  

i) Sempre que for constatada a existência de material ou técnica construtiva diferente 

do que é usual em edificações de época e características do Prédio, deverá ser 

comunicado à Fiscalização, para que dê ciência do fato à Fiscalização, cabendo a 

esta definir o procedimento a ser adotado.  

j) Sempre que solicitado, o Empreiteiro deverá coletar amostras de materiais oriundos 

de demolição, as quais deverão ser entregues identificadas quanto à natureza do 

material e a localização de onde foram retirados.  

Todo material produto da demolição ou remoção do prédio que não for 

reutilizado deverá ser removido do canteiro de obras sob responsabilidade da 

empreiteira sem qualquer ônus adicional. 
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2.1.3 Apicoamento de reboco ou cimentado 

O apicoamento é realizado de forma manual, obtendo-se uma superfície rugosa 

para criar condições de aderência para os futuros reparos. Todo material solto, semi-

solto e segregado deve ser removido. 

2.1.4 Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora 

A retirada deverá ser feita manualmente, seguindo as instruções supracitadas. 

2.1.5 Furo de sondagem - até 15m  

Deverão ser executados ensaios de sondagem à percussão, para 

reconhecimento de solo, com ensaios pelo método Standard Penetration Test (SPT) 

conforme especificações da NBR 6484/2020, NBR 8036/1983. A determinação dos 

pontos será in loco, com o acompanhamento de Fiscal da Prefeitura Municipal 

Gramado. Deverão ser observados os critérios de paralisação constantes da Norma 

NBR 6484/2020 - item 5.2.4 Critérios de Paralisação - o qual recomenda:  

Na ausência do fornecimento do critério de paralisação por parte do contratante ou de 

seu preposto, as sondagens devem avançar até que seja atingido um dos seguintes 

critérios:  

a) avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 10m de 

resultados consecutivos indicando N iguais ou superiores a 25 golpes;  

b) avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 8m de 

resultados consecutivos indicando N iguais ou superiores a 30 golpes;  

c) avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 6m de 

resultados consecutivos indicando N iguais ou superiores a 35 golpes.  

2.1.6 Projetos de compatibilização às instalações existentes  

É de responsabilidade da contratada a elaboração de projetos executivos de 

compatibilização das instalações e sistemas a serem construídos com o existente. 

2.1.7 Projeto estrutural  

É de responsabilidade da contratada a execução dos projetos executivos de 

fundação e estrutura, devendo o mesmo antes de sua execução ser validado pela 

Contratante. 
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2.1.8 Barracão de madeira/Almoxarifado 

Será construído barracão da obra com vedação em chapas de compensado 

resinado 10mml, com fechamento nas emendas com régua de 5cm, até a altura de 

3,00 m, fixadas com pregos em estrutura de pernamancas 3” X2” de madeira branca, 

afastadas no máximo em 1,20 m. A localização do barracão será definida pela 

CONTRATADA com a aprovação da FISCALIZAÇÃO. O barracão deverá ser 

construído atendendo as necessidades de acondicionamento de materiais e 

ferramentas a serem utilizadas na obra.  

a) O barracão deve atender a todas as exigências da Norma Regulamentadora nº 18 

do Ministério do Trabalho e Emprego. 

2.1.9 Tapume metálico 

Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, 

com chapas fixadas em estrutura de madeira. 

2.2. DESPESAS INDIRETAS 

A administração local da obra contou com um encarregado de obras e um 

engenheiro Jr. o engenheiro Jr. ficara 4 horas diárias na construção. Um engenheiro 

eletricista também fará parte deste processo. 

▪ Encarregado geral de obras com encargos complementares 

▪ Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares  

▪ Engenheiro eletricista com encargos complementares 

2.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO - INFRAESTRUTURA E SUPER 

ESTRUTURA 

2.3.1. Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - incluído lançamento e 

adensamento 

O concreto considerado neste projeto deve possuir Fck mínimo de 30Mpa. 

2.3.2. Laje pré-moldada (incl. capeamento) 

A laje deve ser do tipo pré-moldada e deve atendar aos requisitos presentes em 

norma. 
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2.3 COBERTURA 

A cobertura deve ser executada com telhas termoacústicas montadas sobre 

uma estrutura metálica sendo está com 2 águas. Os itens que compõem o orçamento 

deste tópico são: 

▪ Cobertura -Telha termoacústica 

▪ Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m 

▪ Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso 

transporte vertical. 

2.4 ALVENARIA 

2.5.1. Alvenaria tijolo de barro a cutelo 

Alvenaria tijolo de barro a cutelo: Será executada parede em tijolo cerâmico, 

assente a cutelo, juntas, assentados com argamassa mista de cimento. 

2.5 REVESTIMENTOS 

2.6.1. Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plastificante 

Deverá ser aplicado o reboco nas áreas da edificação que estão previamente 

chapiscadas. Será aplicada sobre a superfície chapiscada tanto nas paredes internas 

como nas paredes externas, onde indicado no desenho de projeto, uma camada de 

argamassa para reboco único (emboço paulista) de cimento, cal, areia fina peneirada 

e impermeabilizante, com espessura de 20 mm, sendo tolerada em casos 

excepcionais a espessura máxima de 25 mm. A argamassa, depois de aplicada, será 

desempenada com régua de alumínio e alisada com desempenadeira revestida com 

feltro ou espuma de borracha.  

2.6.2. Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 

Os revestimentos de paredes de alvenaria serão precedidos de chapisco de 

cimento e areia no traço 1:3, aplicado uniformemente sobre toda a superfície, curado 

72 horas antes da aplicar a camada subsequente de revestimento. 

2.6.3. Reboco com argamassa baritada 
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A argamassa baritada é indicada para aplicações em blindagens de 

ambientes que utilizam equipamentos emissores de raios-X nas áreas médica, 

veterinária, odontológica, industrial e laboratórios de pesquisa. Pode ser aplicada em 

paredes, teto e piso de acordo com a necessidade. Essas superfícies podem ser 

constituídas de alvenaria em geral. A sua utilização ocorre de maneira tradicional, ou 

seja, com a mão de obra de um pedreiro, visto que ela se assemelha a massas 

convencionais. 

2.6.4. Reboco impermeabilizante 

A impermeabilização das alvenarias será da seguinte maneira: Todas as 

paredes, deverão ser assentes com argamassa de cimento e areia média, hidratada 

com impermeabilizante, na proporção indicada pelo fabricante. 

2.6.5. Revestimento Cerâmico Padrão Alto 

Será aplicada sobre a superfície uma camada de revestimento cerâmico para 

tal, O local deve estar limpo e desimpedido. deve ter a paginação previamente 

aprovada, buscando-se posicionar os recortes em locais menos visíveis (direcionar 

para trás de portas, geladeira etc.). A argamassa da parede deve ter sido executada 

há no mínimo 14 dias. Toda a enfiação elétrica deve estar executada, e todas as 

tubulações hidráulicas deverão estar concluídas e testadas.  

Antes de iniciar o revestimento, recomenda-se separar uma quantidade de 

material que deverá ser destinada à assistência técnica. Deve-se tomar esse cuidado 

tendo em vista que existem diferenças de tonalidade entre os diversos lotes de um 

mesmo revestimento cerâmico. Assim, caso seja necessário substituir alguma peça 

no revestimento, a substituição deverá ser feita com peça do mesmo lote. 

2.6.6. Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plastificante 

Todas as alvenarias que serão revestidas com cerâmica, receberão emboço 

com argamassa de cimento, cal hidratada e areia. Deverão ser reguados e somente 

executados após a completa pega dos chapiscos. A aplicação deverá ser feita sobre 

superfície previamente umedecida. 

2.7. PINTURAS 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as 

seguintes diretrizes gerais: 
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▪ As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e 

lixadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

▪ Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver 

completamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos; 

▪ Igual cuidado deverá ser tomado entre demão de tinta e de massa, observando 

um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa; 

▪ Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingo de tinta 

em superfície não destinada à pintura como: vidro, ferragens de esquadrias e outros 

se recomendam as seguintes cautelas para a proteção das superfícies e peças: 

▪ Isolamentos com tiras de papéis, panos e outros materiais; 

▪ Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um 

removedor adequado sempre que necessário. 

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de 

cores com dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio local, que se destina à 

aprovação da fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, 

não sendo permitidas composições, salvo especificação do projetista. As tintas 

aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção 

recomendada. As camadas serão uniformes, sem escorrimentos, falhas ou marca de 

pincéis. 

Os recipientes utilizados no armazenamento da mistura e aplicação das tintas 

deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos e resíduos. Todas as 

tintas serão rigorosamente misturadas dentro de latas e periodicamente mexidas com 

uma espátula de madeira, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura 

densa e homogênea, evitando-se a sedimentação dos pigmentos e componentes mais 

densos. Para pinturas externas em recintos fechados serão usadas máscaras, salvo 

se forem empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação 

forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos 

em tempo de chuva e de excessiva umidade.  

  

mailto:seplan@altamira.pa.gov.br


 
 

Secretaria Municipal de Planejamento 
Rua Otaviano Santos, Nº 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-288, Altamira/PA. 

 Contato: (93) 99185-4050 E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br 

Para este projeto será usada os seguintes tipos de tinta:  

▪ Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa 

▪ Acrílica para piso 

Depois da massa acrílica lixada e seca ao toque, será aplicada a primeira 

demão da pintura de acabamento. Cada demão deve constituir uma película contínua, 

devendo ser aplicadas 2 (duas) demãos, com espessura uniforme e livre de poros e 

de escorrimento, até a cobertura total da parede. As falhas na película deverão ser 

corrigidas, sendo necessário aguardar o tempo de secagem antes da aplicação da 

demão subsequente. A tinta será sempre aplicada sobre superfície seca para não 

provocar enrugamento. A pintura recém-executada deve ser protegida contra 

incidência, mesmo por contatos acidentais, de poeira e água durante a secagem. 

2.8.  IMPERMEABILIZAÇÃO 

2.8.1. Impermeabilização de lajes e calhas 

As lajes expostas às intempéries serão impermeabilizadas com manta asfáltica 

e proteção mecânica antes do revestimento de piso, quando houver. Será utilizada 

manta impermeabilizante industrializada, produzida à base de asfaltos modificados 

com polímeros de SBS (copolímero estireno-butadieno-estireno) e estruturada com 

armadura de "não tecido" de filamentos de poliéster agulhados, estabilizados 

previamente com resina termofixada. Boa flexibilidade, alta resistência à tração, à 

punção e ao rasgamento. A espessura da manta deverá ser de 3 mm. A manta deverá 

ser revestida com filme de polietileno, para receber proteção mecânica. A aplicação 

da manta deverá ser com primer à base de asfalto e maçarico.  

As mantas devem estar de acordo com as seguintes especificações:  

▪ resistência à tração longitudinal: mín. 400N/50 mm;  

▪ resistência à tração transversal: mín. 400N/50 mm;  

▪ alongamento médio longitudinal: mín. 30%;  

▪ alongamento médio transversal: mín. 30%;  

▪ absorção de água (120h/50 graus centígrados): máx 3%;  
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▪ flexibilidade à baixas temperaturas (4h/5 graus centígrados): sem fissuras e 

sem vazamentos;  

▪ resistência ao impacto (4,9 J após 2h a 0 grau centígrado): sem perfuração e 

sem vazamentos;  

▪ puncionamento estático (1h/25kg): sem perfuração e sem vazamentos;  

▪ escorrimento sob ação do calor (2h/95 graus centígrados): sem ocorrência de 

deslocamento da massa asfáltica ou pontos com acúmulo de material; 

▪ determinação da estabilidade dimensional (72h/80graus centígrados): variação 

dimensional + ou - 1% no máximo, sem ocorrência de bolhas ou distorções na 

superfície;  

▪ envelhecimento acelerado por ação da temperatura (672h/80graus 

centígrados): sem ocorrência de modificações visuais;  

▪ flexibilidade após envelhecimento acelerado por ação da temperatura 

(4h/5graus centígrados): sem ocorrência de fissuras ou rompimento e sem ocorrência 

de vazamentos. 

2.9. PISOS 

Quanto às pavimentações internas, deverá ser tomado o cuidado para que 

todos os pisos de diferentes materiais fiquem no mesmo nível acabado. Os 

contrapisos e pavimentações somente serão lançados sobre o terreno já 

perfeitamente compactado, estável, regularizado e nivelado. 

Os tipos de pisos previstos neste projeto são:  

▪ Piso em manta vinílica homogênea com e = 2,00 mm (incluindo rodapé e 

regularização) 

▪ Cimentado liso e=2cm traço 1:3 

▪ Plantio de grama (incl. terra preta) 

▪ Porcelanato (natural) - Padrão Médio 
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2.10. FORRO 

2.10.1. FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

O forro deverá ser em placas de fibra mineral, o acabamento da superfície 

deverá ser em pintura vinílica à base de látex aplicada em fábrica na cor branca. O 

forro deverá ser instalado de acordo com todas as especificações do fabricante que 

forem pertinentes e estiverem vigentes à data da instalação.   

O forro não deverá ser de apoio a nenhum outro material ou instalação. Antes 

da instalação, o material do forro acústico deverá ser mantido numa área limpa, seca 

e fechada, protegida contra umidade.  

A instalação do forro deverá ser realizada após a instalação dos sistemas 

elétrico, de iluminação e das paredes em alvenaria. A altura do forro deverá estar de 

acordo com o projeto.  

2.10.1. Forro em gesso liso em placas 

Colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo 

ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar 

tubulações aparentes. Os cômodos que receberem o forro deverão ser indicados no 

projeto, assim como a altura de instalação. A base de sustentação poderá ser a parte 

inferior de lajes ou a estrutura da cobertura. Para o arremate de encontro entre o forro 

e a parede deverão ser instaladas, na parede, peças apropriadas de acabamento.  

O forro deverá ser pintado. NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR 12775:1992 - 

Placas lisas de gesso para forro - Determinação das dimensões e propriedades 

físicas. 

2.11. ESQUADRIAS 

Fornecimento e instalação de: 

▪ Ea1 - balancim tipo maxim-ar em vidro incolor 6mm e alumínio anodizado linha 

25 cor preto - 1 (uma) folha - fabricação alcoa linha inova ou equivalente técnico. 
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▪ Ea2 - esquadria fixa em alumínio anodizado linha 25 cor preto e vidro 

plumbífero incolor temperado 8mm - fabricação alcoa linha inova ou equivalente 

técnico 

▪ Ea3 - esquadria de correr em alumínio anodizado linha 25 cor preto e vidro 

incolor temperado 8mm - duas folhas - fabricação alcoa linha inova ou equivalente 

técnico 

▪ Pa1 - porta de abrir em mdf completa revestida de laminado melamínico de alta 

resistência na cor branco da fórmica ou equivalente técnico e fechadura de embutir. 

▪ Pa2 - porta dupla de abrir em mdf completa revestida de laminado melamínico 

de alta resistência na cor branco da fórmica ou equivalente técnico e fechadura de 

embutir (duas folhas simétricas de 070x2,10m 

▪ Pa3 - porta dupla de abrir em mdf completa revestida com placa de chumbo e 

acabamento de laminado melamínico de alta resistência na cor branco da fórmica ou 

equivalente técnico e fechadura de embutir (duas folhas - 0,70x2,10m) 

▪ Pa4 - porta de abrir em mdf completa revestida com placa de chumbo e 

acabamento em laminado melamínico de alta resistência na cor branco da fórmica ou 

equivalente técnico e fechadura de embutir. 

2.12. SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉ 

2.12.1. Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm 

As soleiras ocorrerão sempre que houver mudanças ou desnível de piso e 

deverão ser em granito, na mesma largura dos caixilhos. 

As janelas e basculantes deverão possuir peitoris em granito. Quando 

assentes, deverá ser obrigatoriamente observado o caimento externo com pingadeira 

para evitar infiltrações futuras proveniente do retorno de águas pluviais. As pedras 

deverão ser embutidas. 

2.12.2. Rodapé em Porcelanato 

Assentamento de rodapé cerâmico, para recobrir o encontro entre piso e 

parede e proteger o pé da parede durante o uso do edifício. As peças deverão ser 

planas, sem trincas ou deformações e ter textura uniforme. A argamassa deverá 
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apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. O traço deverá ser determinado 

em função das características dos materiais constituintes.  

Poderá ser executado o rejuntamento dos espaços entre as peças do rodapé, 

rodapé e piso, rodapé e parede, com uma massa plástica de cimento, de cimento 

branco ou de cimento branco com pigmento colorido, de modo a obter a cor desejada. 

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) 

2.13. ACESSÓRIOS E BANCADAS 

▪ Bacia sifonada c/cx. Descarga acoplada c/ assento 

Deverá ser fornecido e instalada bacia sifonada com caixa descarga acoplada 

com assento para o banheiro PcD. Deve-se atentar às normativas e generalidades do 

início desta seção. 

▪ Saboneteira c/ reservatório - polipropileno 

▪ Porta papel higiênico - polipropileno 

▪ Porta toalha de papel - polipropileno 

▪ Ducha higienica cromada 

▪ Bancada linear em granito polido cinza andorinha (e= 3cm) com tratamento 

impermeabilizante (h=0,90) - 1,80x0,50m - com 1 cuba em inóx 

▪ Bancada chanfrada em granito polido cinza andorinha (e= 3cm) com tratamento 

impermeabilizante (h=0,90) - 1,25x0,60m - com 1 cuba em louça branca de embutir. 

2.14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PE-01 E PE-02 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais 

utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições 

normativas da NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão. As instalações 

elétricas deverão obedecer também às normas da concessionária local e onde estas 

forem omissas as normas do NATIONAL CODE, na sua mais recente edição. 

▪ Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) 

▪ Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr,cx,fiaçao e tomada) 
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▪ Luminária de embutir, equipado com 4 (quatro) lâmpadas de led de 9W - 4 x 

9W/127V, modelo a definir. 

▪ Luminária de embutir, equipado com 2 (duas) lâmpadas de led de 9W - 2 x 

9W/127V, modelo a definir. 

▪ Luminária de embutir, equipado com 1 (uma) lâmpada de led de 10W - 1 x 

10W/127V, modelo a definir. 

▪ Luminária tipo arandela de sinalização RX 40W/127V, modelo a definir. 

▪ Luminária tipo arandela de parede, equipado com 1 (uma) lâmpada de led de 

100W - 1 x 100W/127V, modelo a definir. 

▪ Luminária de serviço tipo arandela de parede, equipado com 1 (uma) lâmpada 

de led de 60W - 1 x 60W/127V, modelo a definir. 

▪ Interruptor simples para uma tecla, 10A 250V. Instalado embutido na parede 

em caixa 4"x2". 

▪ Interruptor paralelo para uma tecla, 10A 250V. Instalado embutido na parede 

em caixa 4"x2". 

▪ Interruptor dimerizável uma tecla, 10A 250V. Instalado embutido na parede em 

caixa 4"x2". 

▪ Interruptor simples para duas teclas, 10A 250V. Instalado embutido na parede 

em caixa 4"x2". 

▪ Tomada 2P+T 20A (s/fiação) 

▪ Tomada 2P+T 10A (s/fiação) 

▪ Caixa de passagem em PVC 4"x2". 

▪ Eletrocalha perfurada tipo "U", largura 100 e aba de 100mm, com tampa de 

encaixe em chapa de aço carbono, galvanização por imersão a quente em chapa n° 

18 MSG de aço carbono, peça em 3000 mm. 

▪ Emenda para eletrocalha, tala 100mm. 

▪ "T" horizontal 90°, para eletrocalha tipo "U", largura 100 e aba 100mm, com 

tampa de encaixe. 

mailto:seplan@altamira.pa.gov.br


 
 

Secretaria Municipal de Planejamento 
Rua Otaviano Santos, Nº 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-288, Altamira/PA. 

 Contato: (93) 99185-4050 E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br 

▪ Terminal de fechamento para eletrocalha, 100x100mm. 

▪ Acessório de fixação para eletrocalha 100x100mm. 

▪ Eletroduto de F°G° de 3/4" 

▪ Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) 

▪ Curva  90º p/ elet PVC 3/4" (IE) 

▪ Acessório de fixação para eletroduto de 3/4". 

▪ Saída horizontal, eletrocalha para eletroduto Ø3/4". 

▪ Eletroduto PVC Rígido de 3/4" 

▪ Condulete de alumínio tipo C 3/4" 

▪ Condulete de alumínio tipo E 3/4" 

▪ Condulete de alumínio tipo L 3/4" 

▪ Condulete de alumínio tipo T 3/4" 

▪ Plug macho de 10A-250V. 

▪ Tomada 20A-250V com tampa, instalada em condulete. 

▪ Cabo Tipo PP 3x #2,5mm², isolamento 1000V não halogenado. 

▪ Cabo de cobre de # 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme 

NBR 13248. 

▪ Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector 

▪ Conector Reforçado em Bronze, para Haste Ø5/8" e Cabo de #50mm² ref. TEL-

580, fab. Termotécnica ou similar. 

▪ Cabo de cobre nú #50mm² (aterramento) 

▪ Caixa de inspeção tipo solo em PVC Ø300x400mm, ref. TEL 505, com tampa 

de Ferro Fundido Ø300mm, ref. TEL 506, fab Termotécnica ou similar. 

▪ Cabo de cobre, #120mm²/1000V- isolação em composto HEPR, 90º, com baixa 

emissão de fumaça e gases toxicos e corrosivos, fabricado conforme norma NBR 

13248, tipo AFUMEX, fab. Prysmian ou similar. 
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▪ Cabo de cobre nú #70mm² (aterramento) 

▪ Cabo de cobre, #25mm²/1000V- isolação em composto HEPR, 90º, com baixa 

emissão de fumaça e gases toxicos e corrosivos, fabricado conforme norma NBR 

13248, tipo AFUMEX, fab. Prysmian ou similar. 

▪ Cabo de cobre nú #25mm² (aterramento) 

▪ Eletroduto de PVC rígido Ø4'', peça com tres metros. 

▪ Eletroduto de PVC rígido Ø2.1/2'', peça com tres metros. 

▪ Quadro de distribuição, QGT, contendo componentes conforme diagrama 

unifilar. 

2.15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INCÊNDIO 

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais 

utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições 

normativas. As tubulações escolhidas para cada aparelho sanitário, bem como a 

escolha do diâmetro das tubulações de transporte do esgoto até seu destino foram 

escolhidas de acordo com norma vigente, respeitando-se os limites previstos. Normas: 

▪ NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 

▪ NBR 10844:1989 - Instalações prediais de águas pluviais 

▪ NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria 

Os itens previstos nesta seção são:  

▪ Ponto de água (incl. tubos e conexões) 

Está previsto novo ponto de água, incluindo tubos e conexões, para atender as 

novas instalações do banheiro PCD. Deve-se atentar às normativas e generalidades 

do início desta seção. 

▪ Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos) 

Está previsto novo ponto de esgoto, incluindo tubos, conexões, caixa e ralos, 

para atender as novas instalações do banheiro PCD. Deve-se atentar às normativas 

e generalidades do início desta seção. 
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▪ Ponto de dreno p/ split (10m) 

Dreno para ar condicionado tipo split. 

▪ Extintor de incêndio ABC - 6Kg 

Será destinado para questões de segurança a instalação de um extintor novo, 

o mesmo deverá estar de acordo com as normas vigentes de segurança, desde seu 

armazenamento, uso e manutenção. O extintor será do tipo ABC DE 6 Kg. Não serão 

aceitos, em nenhuma hipótese, extintores reutilizados, de origem duvidosa, ou que 

não possuam certificados de segurança conforme normas vigentes. 

2.16. LIMPEZA 

O recebimento da obra somente será efetivado quando for constatado pela 

Prefeitura Municipal de Altamira, que a mesma se encontra limpa, livre de resíduos, 

acessos desobstruídos, bota-fora perfeitamente espalhado e nivelado. Na limpeza 

final deverá ser removida qualquer sujeira ou mancha que existir, tendo para isso que 

a Contratada use produtos e ferramentas adequadas e mão de obra orientada e 

treinada para este tipo de serviço. 

Utilizando sempre materiais adequados para cada tipo de serviço, (flanelas, 

panos de chão, álcool, detergentes, sabão, vassoura, rodo, etc.), os acessórios, 

escadas de madeira e metálicas, andaimes e outros deverão ter as extremidades em 

contato com os pisos e paredes totalmente protegidos com tecidos e/ou borrachas. 

As limpezas das paredes e tetos serão executadas, com espanadores e panos 

secos para retirada de poeira. Caso persista alguma mancha ou marca, será repintada 

sem deixar emendas na pintura. O revestimento cerâmico será lavado com sabão 

neutro e seco, em seguida com pano limpo. 

O piso cerâmico será lavado com sabão neutro e seco em seguida com pano 

limpo. Depois do piso completamente seco, aplica-se cera incolor com polimento 

executado com enceradeira industrial. 

Os pisos cimentados deverão ser varridos, para retirar a sujeira solta e com 

auxílio de espátula retirar os materiais aderidos. Depois da varredura lavar a superfície 

com sabão neutro e escovão. Deve ser realizada a limpeza dos pisos cimentados 

existentes com jato de alta pressão, na área de serviço e nas circulações laterais, para 

recebimento de camada regularizadora ou pintura. 
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Se persistirem algumas manchas, lavar toda a superfície com ácido clorídrico 

na proporção 1:10 (ácido clorídrico, água) e escovão. Retiradas as manchas, lavar 

novamente o piso usando sabão neutro. As pedras naturais polidas serão limpas com 

água e sabão e receberá duas demãos de cera líquida incolor. 

As pedras naturais rústicas serão limpas com solução de ácido muriático e 

água (proporção 1:10). Nas esquadrias verificar a existência de manchas e respingos 

de tintas nas ferragens, se caso afirmativo removê-las com solvente apropriado, sem 

danificar a pintura da esquadria e em seguida limpar com pano úmido. 

Na limpeza dos vidros remover as manchas ou respingos de tinta com 

solvente adequado e palha de aço fino, em seguida utilizar solução limpadora de 

vidros. Todos os metais serão limpos com removedor apropriado e polidos até 

recuperar o brilho natural. 

As louças sanitárias e bancadas diversas serão abundantemente lavadas, 

removendo-se cuidadosamente todo o excesso da massa utilizada na colocação das 

peças. Remover a sujeira aderente com palha de aço fino e sabão neutro em seguida 

enxaguar e secar com pano limpo e seco. As luminárias, quadros e demais acessórios 

aparentes das instalações elétricas serão limpos com solução de água e sabão neutro. 

As cargas e descargas serão mecanizadas realizadas em caminhão 

basculante com transporte para remoção de entulho para bota-fora. Os materiais 

provenientes da limpeza serão transportados para bota-fora, em local a ser indicado 

pela Prefeitura Municipal de Altamira.  

Altamira-PA, 03 de fevereiro de 2023 
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