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1.1 DADOS DO ESTABELECIMENTO 

 

RAZÃO SOCIAL FEIRA DO PRODUTOR MARIA DE LURDES ROQUE DE SOUZA 

NOME FANTASIA: FEIRA DO PRODUTOR MARIA DE LURDES ROQUE DE SOUZA 

CNPJ (prefeitura): 05.263.116/0001-37 

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, Centro, Altamira - PA 

FINALIDADE: 

Prestação de atendimento e suprimento de mercadorias diversas a população, tal 

atividade fomenta a economia Altamirense e serve como fonte de renda de 

pequenos e médios produtores 

    

1.2. JUSTIFICATIVA 

Esta proposta tem como objetivos requalificar ambientes, através de acabamentos e 

dispositivos, o qual encontra-se desatualizado em consideração a algumas normas vigentes, 

no caso RDC 216. Assim como reformar elementos construtivos e estruturais, os quais 

encontram-se defasados em consideração a determinados padrões de desempenho, 

principalmente no que tange ao conforto ambiental – térmico e acústico - e seguridade da 

população contra incêndios, o que está indicado na planta baixa da atual estrutura do mercado 

(PRANCHA 02 – Planta Baixa de Patologias). 

A atual situação do mercado está relacionada ao seu tempo de uso, que data seu início 

na década de 70, e ao fluxo intenso enfrentado diariamente no local. Somado a este cenário 

está a falta de manutenção efetiva, aquela que vai além de medidas paliativas, e as ampliações 

de forma espontânea, no decorrer dos anos, que não foram devidamente executadas. 

Mais do que pontos de venda, o Mercado Municipal Central é um espaço de vida social 

e de expressão de gestão dos recursos naturais, seja pelo extrativismo, seja por processos 

produtivos instalados em contextos definidos. Atualmente, o complexo Mercado Municipal 

Central - é composto por 3 alas: Feira Mista do Produtor, Feira Municipal II e boxes. A Feira 

Mista do Produtor é composta por 139 bancas, a Feira Municipal II conta com 31 bancas e é o 
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local com intervenção mais recente por parte do poder público, datando de 2016 o início da 

construção. Já os boxes se distribuem em 150 espaços e ficam localizados entre as 2 feiras. 

A proposta de intervenção aqui descrita, irá propiciar o enquadramento do espaço físico 

às exigências mínimas almejadas pela comunidade que faz uso do espaço, assim como 

promover a manutenção, decorrente do tempo, atendendo também aos anseios relatados pelos 

feirantes do mercado público. 

 

1.3  PROPOSTA ASSISTENCIAL/LISTA DE ATIVIDADES 

A principal finalidade do referido Estabelecimento é a de atendimento e suprimento 

de mercadorias diversas a população, o que inclui atividades de: 

● Venda de hortaliças de pequenos e médios produtores; 

● Venda de artesanato, fortalecendo a cultura regional; 

● Comércio de grãos, como cacau; 

● Venda de carnes bovinas, suínas e de aves e outros; 

● Consumo de refeições por meio de restaurantes e lanchonetes instalados no 

local. 

 

 

1.4 INFRAESTRUTURA 

O abastecimento de água é realizado através de captação por poço e 

armazenamento em reservatório superior, a energia é fornecida pelas concessionárias 

locais, no caso EQUATORIAL, bem como o esgotamento sanitário também é realizado pela 

rede municipal de Altamira. Boa parte da estrutura é composta por madeira e estrutura 

metálica, cobertura metálica e em telha fibrocimento. 

 

 

 

 



 

 

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 
 

 

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Este memorial descritivo aplica-se à obra de Reforma do Mercado Municipal Central. 

Fazem parte integrante das presentes Especificações Técnicas, quando aplicáveis: 

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

- Especificações e recomendações do CREA, 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 Administração Local da obra (Item 1.1 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 

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

engenheiro Jr. durante os meses previstos para a reforma conforme cronograma físico-

financeiro. 

2.1.2 Mestre de Obras (Item 1.2 da Planilha de Quantidades e Preços) 

Será previsto durante os 7 meses de reforma o acompanhamento da mesmo por 

um mestre de obras, devidamente capacitado. 

2.1.3 Encarregado Geral de Obras (Item 1.3 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 

Será previsto durante os 7 meses de reforma o acompanhamento da mesmo por 

um encarregado de obras, devidamente capacitado. 

2.1.4 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (Item 1.4 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 lona com plotagem gráfica com dizeres relativos à 

Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, nome e registro no CREA do(s)responsável 

(is)técnico (s)da empresa, em letras legíveis e bem-acabadas, sendo a estrutura de suporte 
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em peças de pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca e fixação com pregos 1 1/2"x13 a 

saber 2,00 x 3,00 m de dimensão. 

2.2 COBERTURA DO PEIXE 

2.2.1 FUNDAÇÃO 

2.2.1.1 Locação de Obra a Trena (Item 2.1.1 da Planilha de Quantidades e Preços) 

Este serviço será destinado a criação do gabarito da obra, com utilização de tábuas 

de madeira e pernamanca, linha de nylon, para locação dos elementos a serem construídos. 

O serviço deverá ser realizado por um carpinteiro e servente. 

2.2.1.2 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) (Item 2.1.2 da 

Planilha de Quantidades e Preços) 

A fundação será feita com sapata em concreto armado com Fck 20 Mpa, incluindo 

forma e desforma com madeira branca. 

2.2.1.3 Escavação manual até 1.50m de profundidade (Item 2.1.3 da Planilha de 

Quantidades e Preços) 

A escavação deverá ser realizada para assentamento das sapatas, para a 

escavação será destinado servente. 

2.2.1.4 Reaterro compactado (Item 2.1.4 da Planilha de Quantidades e Preços) 

Após o assentamento das sapatas será realizado o reaterro, que deverá ser 

compactado com compactador de solo mecanizado com auxílio de servente. 

2.2.2 ESTRUTURA E COBERTURA 

2.2.2.1 Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m (Item 2.2.1 da Planilha 

de Quantidades e Preços) 

Este serviço será destinado a estrutura que sustentará a cobertura da feira do peixe, 

a estrutura deverá ser feita em perfil com aço estrutural soldado. Deverá ser seguidos as 

normas que regularizam os perfis metálicos, desde a qualidade do material como a aplicação 

correta das soldas e perfis. 
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2.2.2.2 Cobertura - telha de alumínio ondulada e=0,5mm (Item 2.2.2 da Planilha 

de Quantidades e Preços) 

A cobertura da feira será em telha de alumínio com aplicação de massa de vedação 

incluso acessórios de fixação para as telhas, no serviço será incluso telhadista e servente. 

Deverão ser respeitadas as normas de serviço em altura. 

2.2.2.3 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm (REAP 2x)(Item 2.2.3 da Planilha de Quantidades e Preços) 

Os pilares metálicos serão concretados em sua base a certa altura, a forma deverá 

ser utilizada para concretagem com uso de desmoldante, será utilizada madeira branca e 

pernamanca para a formação da caixa de concretagem. 

2.2.2.4 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) 

Proteção dos pilares (Item 2.2.4 da Planilha de Quantidades e Preços) 

O concreto será aplicado na base dos pilares até a altura de 1.5 metros, a resistência 

do concreto deverá ser de 20 MPa. 

2.2.2.5 Calha em chapa galvanizada (Item 2.2.5 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 

Para condução das águas pluviais do telhado metálico será necessário calha 

galvanizada com a devida impermeabilização, não será aceito calha com seção insuficiente 

ou material diferente do especificado na composição do serviço. 

2.2.2.6 Cumeeira aluminio e = 0,8 mm (Item 2.2.6 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 

Deverá ser instalado cumeeira de alumínio na divisão das águas da cobertura, no 

serviço deverá ser incluso acessórios de fixação da cumeeira na cobertura. 

2.2.2.7 Pilar metálico perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com 

conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste 

- fornecimento e instalação. AF_01/2020_P (Item 2.2.7 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 
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Para sustentação da estrutura metálica deverão ser instalados pilares metálicos, de 

acordo com a descrição da composição, não será aceito em nenhuma hipótese perfis não 

estruturais ou com capacidade resistiva menor do que previsto para a estrutura. 

2.2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

2.2.3.1 Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada 

fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020 (Item 2.3.1 

da Planilha de Quantidades e Preços) 

Nas regiões com necessidade de iluminação artificial será previsto instalação de 

luminárias com lâmpada, a instalação deve ser realizada por eletricista e auxiliar, deve-se 

respeitar as normas de segurança relacionadas a elementos energizados. 

2. 2.3.2 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) até 200W (Item 2.3.2 da Planilha 

de Quantidades e Preços) 

Também serão instalados pontos de luz para a rede elétrica, deve-se respeitar as 

normas de segurança relacionadas a elementos energizados. 

2.2.4 DRENAGEM PLUVIAL 

2.2.4.1 Tubo em PVC - 100mm (LS)(Item 2.3.1 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 

Para captação e transporte das águas da chuva serão instalados tubos em PVC de 

diâmetro de 100 mm, não será permitido uso de diâmetro inferior ou com material ou formato 

diferente do especificado na composição. 

 

2.3 PINTURA 

2.3.1 Acrilica (sobre pintura antiga) (Item 3.1 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 

Deverá ser aplicado tinta sobre pintura antiga nas regiões da feira central, o serviço 

deverá ser executado por pintor e servente, não será aceito aplicação de outro material que 

não seja o especificado na composição do serviço. 
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2.4 COBERTURA DO AÇOUGUE 

2.4.1 FUNDAÇÃO 

2.4.1.1 Locação de Obra a Trena (Item 4.1.1 da Planilha de Quantidades e Preços) 

Este serviço será destinado a criação do gabarito da obra, com utilização de tábuas 

de madeira e pernamanca, linha de nylon, para locação dos elementos a serem construídos. 

O serviço deverá ser realizado por um carpinteiro e servente. 

2.4.1.2 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) (Item 4.1.2 da 

Planilha de Quantidades e Preços) 

A fundação será feita com sapata em concreto armado com Fck 20 Mpa, incluindo 

forma e desforma com madeira branca. 

2.4.1.3 Escavação manual até 1.50m de profundidade (Item 4.1.3 da Planilha de 

Quantidades e Preços) 

A escavação deverá ser realizada para assentamento das sapatas, para a 

escavação será destinado servente. 

2.4.1.4 Reaterro compactado (Item 4.1.4 da Planilha de Quantidades e Preços) 

Após o assentamento das sapatas será realizado o reaterro, que deverá ser 

compactado com compactador de solo mecanizado com auxílio de servente. 

2.4.2 ESTRUTURA E COBERTURA 

2.4.2.1 Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m (Item 4.2.1 da Planilha 

de Quantidades e Preços) 

Este serviço será destinado a estrutura que sustentará a cobertura do açougue, a 

estrutura deverá ser feita em perfil com aço estrutural soldado. Deverá ser seguidos as 

normas que regularizam os perfis metálicos, desde a qualidade do material como a aplicação 

correta das soldas e perfis. 
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2.4.2.2 Cobertura - telha de alumínio ondulada e=0,5mm (Item 4.2.2 da Planilha 

de Quantidades e Preços) 

A cobertura da feira será em telha de alumínio com aplicação de massa de vedação 

incluso acessórios de fixação para as telhas, no serviço será incluso telhadista e servente. 

Deverão ser respeitadas as normas de serviço em altura elevada. 

2.4.2.3 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm (REAP 2x)(Item 4.2.3 da Planilha de Quantidades e Preços) 

Os pilares metálicos serão concretados em sua base a certa altura, a forma deverá 

ser utilizada para concretagem com uso de desmoldante, será utilizada madeira branca e 

pernamanca para a formação da caixa de concretagem. 

2.4.2.4 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) 

Proteção dos pilares (Item 4.2.4 da Planilha de Quantidades e Preços) 

O concreto será aplicado na base dos pilares até a altura de 1.5 metros, a resistência 

do concreto deverá ser de 20 MPa. 

2.4.2.5 Calha em chapa galvanizada (Item 4.2.5 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 

Para condução das águas pluviais do telhado metálico será necessário calha 

galvanizada com a devida impermeabilização, não será aceito calha com seção insuficiente 

ou material diferente do especificado na composição do serviço. 

2.4.2.6 Cumeeira alumínio e = 0,8 mm (Item 4.2.6 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 

Deverá ser instalado cumeeira de alumínio na divisão das águas da cobertura, no 

serviço deverá ser incluso acessórios de fixação da cumeeira na cobertura. 

2.4.2.7 Pilar metálico perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com 

conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste 

- fornecimento e instalação. AF_01/2020_P (Item 4.2.7 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 
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Para sustentação da estrutura metálica deverão ser instalados pilares metálicos, de 

acordo com a descrição da composição, não será aceito em nenhuma hipótese perfis não 

estruturais ou com capacidade resistiva menor do que previsto para a estrutura. 

2.4.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

2.4.3.1 Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada 

fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020 (Item 4.3.1 

da Planilha de Quantidades e Preços) 

Nas regiões com necessidade de iluminação artificial será previsto instalação de 

luminárias com lâmpada, a instalação deve ser realizada por eletricista e auxiliar, deve-se 

respeitar as normas de segurança relacionadas a elementos energizados. 

2.4.3.2 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) até 200W (Item 4.3.2 da Planilha 

de Quantidades e Preços) 

Também serão instalados pontos de luz para a rede elétrica, deve-se respeitar as 

normas de segurança relacionadas a elementos energizados. 

2.4.4 DRENAGEM PLUVIAL 

2.4.4.1 Tubo em PVC - 100mm (LS) (Item 4.4.1 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 

Para captação e transporte das águas da chuva serão instalados tubos em PVC de 

diâmetro de 100 mm, não será permitido uso de diâmetro inferior ou com material ou formato 

diferente do especificado na composição. 

 

2.5 COBERTURA CENTRAL 

2.5.1 FUNDAÇÃO 

2.5.1.1 Locação de Obra a Trena (Item 5.1.1 da Planilha de Quantidades e Preços) 

Este serviço será destinado a criação do gabarito da obra, com utilização de tábuas 

de madeira e pernamanca, linha de nylon, para locação dos elementos a serem construídos. 

O serviço deverá ser realizado por um carpinteiro e servente. 
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2.5.1.2 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) (Item 5.1.2 da 

Planilha de Quantidades e Preços) 

A fundação será feita com sapata em concreto armado com Fck 20 Mpa, incluindo 

forma e desforma com madeira branca. 

2.5.1.3 Escavação manual até 1.50m de profundidade (Item 5.1.3 da Planilha de 

Quantidades e Preços) 

A escavação deverá ser realizada para assentamento das sapatas, para a 

escavação será destinado servente. 

2.5.1.4 Reaterro compactado (Item 5.1.4 da Planilha de Quantidades e Preços) 

Após o assentamento das sapatas será realizado o reaterro, que deverá ser 

compactado com compactador de solo mecanizado com auxílio de servente. 

2.5.2 ESTRUTURA E COBERTURA 

2.5.2.1 Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 30m (Item 5.2.1 da Planilha 

de Quantidades e Preços) 

Este serviço será destinado a estrutura que sustentará a cobertura central, a 

estrutura deverá ser feita em perfil com aço estrutural soldado. Deverá ser seguidos as 

normas que regularizam os perfis metálicos, desde a qualidade do material como a aplicação 

correta das soldas e perfis. 

2.5.2.2 Cobertura - telha de alumínio ondulada e=0,5mm (Item 5.2.2 da Planilha 

de Quantidades e Preços) 

A cobertura da feira será em telha de alumínio com aplicação de massa de vedação 

incluso acessórios de fixação para as telhas, no serviço será incluso telhadista e servente. 

Deverão ser respeitadas as normas de serviço em altura elevada. 

2.5.2.3 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm (REAP 2x) (Item 5.2.3 da Planilha de Quantidades e Preços) 

Os pilares metálicos serão concretados em sua base a certa altura, a forma deverá 

ser utilizada para concretagem com uso de desmoldante, será utilizada madeira branca e 

pernamanca para a formação da caixa de concretagem. 
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2.5.2.4 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) 

Proteção dos pilares (Item 5.2.4 da Planilha de Quantidades e Preços) 

O concreto será aplicado na base dos pilares até a altura de 1.5 metros, a resistência 

do concreto deverá ser de 20 MPa. 

2.5.2.5 Calha em chapa galvanizada (Item 5.2.5 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 

Para condução das águas pluviais do telhado metálico será necessário calha 

galvanizada com a devida impermeabilização, não será aceito calha com seção insuficiente 

ou material diferente do especificado na composição do serviço. 

2.4.2.6 Pilar metálico perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com 

conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste 

- fornecimento e instalação. AF_01/2020_P (Item 5.2.6 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 

Para sustentação da estrutura metálica deverão ser instalados pilares metálicos, de 

acordo com a descrição da composição, não será aceito em nenhuma hipótese perfis não 

estruturais ou com capacidade resistiva menor do que previsto para a estrutura. 

2.5.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

2.5.3.1 Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada 

fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020 (Item 5.3.1 

da Planilha de Quantidades e Preços) 

Nas regiões com necessidade de iluminação artificial será previsto instalação de 

luminárias com lâmpada, a instalação deve ser realizada por eletricista e auxiliar, deve-se 

respeitar as normas de segurança relacionadas a elementos energizados. 

2.5.3.2 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao ) até 200W (Item 5.3.2 da Planilha 

de Quantidades e Preços) 

Também serão instalados pontos de luz para a rede elétrica, deve-se respeitar as 

normas de segurança relacionadas a elementos energizados. 
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2.5.4 DRENAGEM PLUVIAL 

2.5.4.1 Tubo em PVC - 100mm (LS) (Item5.4.1 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 

Para captação e transporte das águas da chuva serão instalados tubos em PVC de 

diâmetro de 100 mm, não será permitido uso de diâmetro inferior ou com material ou formato 

diferente do especificado na composição. 

2.6 DEMOLIÇÃO 

2.6.1 Demolição da estrutura em madeira da cobertura (Item 6.1 da Planilha de 

Quantidades e Preços) 

As coberturas que receberão nova estrutura deverão ter retirada sua estrutura de 

madeira antiga, remoção das tesouras, pilares de madeira e outros elementos que compõe 

o telhado/cobertura. 

2.6.2 Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento (Item 6.2 da Planilha 

de Quantidades e Preços) 

As telhas serão retiradas para inserção de telha metálica, não será aceita a 

utilização/reaproveitamento das telhas nas novas coberturas, por se tratar de um serviço em 

altura, deverão ser respeitadas toda as normas de segurança em altura. 

2.6.2 Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora (Item 6.3 da 

Planilha de Quantidades e Preços) 

A feira do peixe terá a retirada do piso atual, a retirada inclui a remoção da camada 

regularizadora. 

 

2.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

2.7.1 COMBATE A INCÊNDIO 

2.7.1.1 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

quadrada, *14 X 14* CM (Item 7.1.1 da Planilha de Quantidades e Preços) 

Nas regiões necessárias (conforme projeto), serão implantadas placas de 

sinalização fotoluminescentes, não será aceito implantação de placas fora do padrão 
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especificado ou que não possua fotoluminescência, as placas com essa dimensão serão 

destinadas à identificação dos extintores. As placas serão posicionadas conforme 

especificado em projeto. 

2.7.1.2 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

retangular, *20 X 40* CM (Item 7.1.2 da Planilha de Quantidades e Preços) 

Nas regiões necessárias (conforme projeto), serão implantadas placas de 

sinalização fotoluminescentes, não será aceito implantação de placas fora do padrão 

especificado ou que não possua fotoluminescência, essas placas serão destinadas para 

sinalização de saída, placas de direcionamento. As placas serão posicionadas conforme 

especificado em projeto. 

2.7.1.3 Extintor de incêndio ABC - 6Kg (Item 7.1.3 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 

Os extintores serão posicionados em locais estratégicos (conforme projeto), a alturas 

e posicionamento devem respeitar as diretrizes de norma, os extintores instalados deverão 

estar com garantia de uso e lacrados, não será aceito em nenhuma hipótese uso de extintor 

com classe diferente da especificada ou com validade comprometida ou já utilizado (sem 

lacre). 

2.7.2 HIDROSSANITÁRIO 

2.7.2.1 Limpeza de reservatório (Item 7.2.1 da Planilha de Quantidades e Preços) 

Todos os reservatórios presentes na feira serão limpos, a limpeza deve garantir o 

armazenamento sem afetar a qualidade da água para o abastecimento, o processo de 

limpeza deve seguir as diretrizes de normas vigentes, caso exista. 

2.7.2.2 Sifão PVC pia / lavatório - plástico (Item 7.2.2 da Planilha de Quantidades 

e Preços) 

Na feira central a pia de uso geral deverá receber sifões para condução do esgoto e 

bloqueio da gases provenientes da rede, não será aceito material reutilizado, a instalação 

deverá ser feita por meio sifões novos adequados para uso em rede de esgoto sanitário. 
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2.7.2.3 Tubo em PVC - 40mm (LS) (Item 7.2.3 da Planilha de Quantidades e 

Preços) 

Na região da feita central deverão ser instalados tubos de PVC para coleta do esgoto 

da pia e transporte para a rede de esgoto já instalada. As tubulações devem seguir as 

especificações da composição especificada. 

2.7.2.4 Mictorio individual em louça c/ acessorios (Item 7.2.4 da Planilha de 

Quantidades e Preços) 

No banheiro masculino será instalado um mictório, incluso seus acessórios, a 

instalação deverá ser feita por encanador ou bombeiro hidráulico, tanto o mictório como seus 

acessórios deverão ser novos, em nenhuma hipótese será aceito material diferente do 

especificado. 

2.7.2 OUTROS 

2.7.2.1 Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação (Item 7.3.1 da 

Planilha de Quantidades e Preços) 

Ao redor das feiras deverá ocorrer a substituição das grades danificadas ou ausentes 

por grades em ferro para canaleta, não será aceito outro tipo de material diferente do 

especificado na composição. 

2.7.2.2 Luminária c/ lâmp de emergência (Item 7.3.2 da Planilha de Quantidades 

e Preços) 

Conforme o projeto as lâmpadas de emergência deverão ser instaladas nos locais 

apontados, não será aceita instalação de lâmpadas reutilizadas.  

2.7.4 PISO 

2.7.4.1 Camada regularizadora no traço 1:4 (Item 7.4.1 da Planilha de 

Quantidades e Preços) 

Antes da aplicação do piso deverá ser feita a camada regularizadora, deve-se 

respeitar o traço especificado na composição, não será aceito nenhum material diferente do 

especificado na composição. 

 



 

 

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 
 

 

2.7.4.2 Lajota cerâmica - (Padrão Médio) (Item 7.4.2 da Planilha de Quantidades 

e Preços) 

Após a aplicação da camada regularizadora deverá ser instalado o piso cerâmico, 

incluso rejunte. Não será aceito outro tipo de revestimento que não seja o especificado na 

presente composição. 

2.7.5 REVISÃO 

2.7.5.1 Revisão de ponto de luz (Item 7.5.1 da Planilha de Quantidades e Preços) 

Será destinado revisão para ponto de luz, com o objetivo de eventuais correções que 

sejam necessárias ao decorrer da reforma. 

2.7.5.2 Revisão de ponto de esgoto (Padrão Médio) (Item 7.5.2 da Planilha de 

Quantidades e Preços) 

Será destinado revisão para pontos de esgoto, com o objetivo de eventuais 

correções que sejam necessárias ao decorrer da reforma. 

 

 

 

 

Altamira-PA, 26 de janeiro de 2023 
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