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MEMORIAL DESCRITIVO  

 
I - GENERALIDADES:  

 
Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 

obras e serviços relativos à obra de Reforma do Estratégia Saúde da Família (ESF) do Bairro Jardim 
Miraí, no município de Santa Izabel do Pará - PA, conforme os projetos compreendendo o 
fornecimento dos materiais, mão-de-obra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como 
todas as despesas necessárias à completa execução da obra pela empresa contratada. 
 
II - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 
 

Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificação e comparação de todos os 
desenhos dos projetos, especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
fornecida pela PMSIP, bem como, providenciar os registros nos órgãos competentes. 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os projetos, prevalecerão 
estes. Caso surjam dúvidas, caberá a PMSIP esclarecer.  

A planilha de quantidades, partes integrantes da documentação fornecida pela PMSIP, servirão 
também para esclarecimentos, em todos os itens de serviços, através das indicações de características, 
dimensões, unidades, quantidades e detalhes nelas contidas. 

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 
quantidades, deverá ser considerado nas composições de custos dos referidos serviços. 

Os serviços de caráter permanentes, tais como, pronto socorro, administração da obra, limpeza 
da obra, equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI. 
 
Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
matérias ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a alternativa “ou similar” a 
juízo da fiscalização 
 
2 - OCORRÊNCIA E CONTROLE: 
 

A empreiteira ficará obrigada a manter na obra um livro diário de obras, destinado as 
anotações pela contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a serem feitas pela 
fiscalização. 

A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo 
com a fiscalização, deverá apresentar o “As Built” através de documentos que se tornem necessários, 
tais como, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc. 
 
3 - MATERIAIS A EMPREGAR: 

 
O emprego de qualquer material, com maior ênfase para o de acabamento, como lajotas 

cerâmicas, ferragens, esquadrias, metais, louças sanitárias e etc. estará sujeito a fiscalização, que 
decidirá sobre a atualização do mesmo. 

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização, antes da sua 
aplicação.  

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 
engenheiro/arquiteto fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diário de 
obras. 
 
4 - FISCALIZAÇÃO: 
 

A fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PMSIP. Cabe ao fiscal, 
verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos informativos. 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente, o projeto e suas especificações, 
devendo a PMSIP, ser consultada para toda e qualquer modificação. 

Em caso de inexistência ou omissão de projetos, compete à fiscalização fazer a indicação e 
proceder às definições necessárias para execução dos serviços, como por exemplo, locais, padrões, 
modelos, cores, etc. 

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/saude-da-familia
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/saude-da-familia


                                                                                                                                           

ESTADO DO PARÁ                     
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 2 

5 - COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO: 
  

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro diário de obras, e quando 
necessário, através de oficio ou memorandos. 
 
6 - PRONTO SOCORRO: 

 
A empreiteira deverá manter no local da obra, um serviço de pronto socorro para atendimentos 

dos operários que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras. 
 
7 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 
 

A contratada deverá manter na direção da obra um preposto, com conhecimentos técnicos que 
permitam a execução com perfeição de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à 
perfeita administração da obra como, almoxarife, apontado vigia e etc. 

A contratada deverá comunicar com antecedência à PMSIP, o nome do responsável técnico, 
com suas prerrogativas profissionais. 

A PMSIP fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, 
caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens da 
fiscalização. 

A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde será 
obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI), apropriados a cada caso, visando 
a melhor segurança do operário, juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra. 

A contratada será responsável pelas observâncias das leis, decretos regulamentos, portarias e 
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, 
inclusive por suas subcontratadas. 

Durante a execução dos serviços, a contratada deverá: 
 

✓ Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas – ARTs 
referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da lei nº 
6496-77. 

✓ Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 
alocado nos serviços, objeto do contrato. 

✓ Efetuar pagamentos de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento 
definitivo dos serviços. 

✓ A contratada deverá montar um escritório na obra, com dependências confortáveis 
para uso da fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 
funcionamento e atendimento dos serviços de construção. 

✓ A vigência será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definido da 
obra. 

 
8 – EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS:      
 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes e 
maquinários, assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos 
serviços até a sua conclusão. 

Os agregados serão estocados em silos previamente preparados.         
 
9 – LIMPEZA:      
 

A contratada será responsável pela limpeza permanente da obra durante todo o seu período de 
execução, sendo responsável pela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 
construção da obra, como: madeiras, materiais brutos, tijolos, etc. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
Placa da obra: 
 

A placa da obra será constituída da chapa de ferro galvanizada nº 26, com acabamento em tinta 
a óleo sobre fundo antitóxico cromato de zinco, e estruturada com régua de madeira aparelhada de         
3” x 1 “, e obedecendo o modelo fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL SANTA IZABEL DO PARÁ - 
PA, que objetiva a exposição de informações. 

 
Remoção de portas e janelas, sem reaproveitamento: 

 
 Todas as portas e janelas serão removidas sem reaproveitamento. Todo o material proveniente 

deste serviço poderá ser retirado da obra a titulo de bota-fora em local definido pela fiscalização. 
 

Administração Local: 
 

A administração se dará por equipe técnica habilitada para a supervisão das atividades, portando 
toda a documentação necessária (projetos executivos, memorial descritivo, especificações técnicas e 
demais documentos cabíveis) para a perfeita execução dos serviços necessários para a conclusão da 
obra. 

 Ficará, também, a cargo da administração a manutenção do canteiro de obras no que diz 
respeito à segurança de todos os profissionais ali locados e eventuais transeuntes. 
 
2.0 – COBERTURA/FORRO 
 
Revisão Geral da Cobertura: 
 

A cobertura existente será revisada, substituindo-se peças de madeira e telhas cerâmicas 
danificadas ou sem condições adequadas de uso, de acordo com a fiscalização da obra. 
 
Revisão do Forro em PVC: 
 

O forro existente será revisado, substituindo-se peças de madeira e réguas de PVC danificadas ou 
sem condições adequadas de uso, de acordo com a fiscalização da obra. 

 
3.0 – ESQUADRIAS 
 

As portas em madeira serão executadas segundo técnica para trabalhos deste gênero e 
obedecerão rigorosamente as indicações constantes nos projetos, detalhes especiais e especificações 
gerais. Os tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura, devendo todos 
os vãos ser confirmados na obra antes da fabricação. A madeira deverá ser de lei, bem seca, isenta de 
partes brancas, carunchos e brocas, sem nós ou fendas, que comprometam a sua durabilidade e 
aparência. 

As esquadrias em alumínio serão do tipo especificado em projeto. As esquadrias serão 
equipadas com guias de alumínio extrudado anodizado, onde correrão patins de náilon dotadas de 
dispositivos que regula seu atrito contra as ranhuras das guias. Os rebites das articulações serão de aço 
inoxidável. 

Será fornecido e instalado porta em vidro temperado, completa, conforme especificado em 
projeto. 

Nos locais indicados em planta, deverão ser instalado portão em grade de ferro, com altura 
conforme definido em planta. As grades de ferro novas serão lixadas e receberão pintura esmalte com 
prévio tratamento com pintura anticorrosiva 

Os caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo aduela e alizar com dimensões mínimas 
de 7,50 x 1,00cm. As folhas terão couçoeiras com 10 cm de largura e pinázios com 8cm de largura, 
sendo que o último pinázio terá 15cm de largura. 

As fechaduras das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e maçaneta do 
tipo alavanca e de trinco reversível acionado pela maçaneta e pela chave com 02 (duas) voltas. As 
chaves deverão ser fornecidas em duplicata. 
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As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3 ½” x 3” e serão no 
mínimo de 03 (três) unidades por folhas. 

As fechaduras das portas dos sanitários deverão ser próprias ao seu uso. 
Os rebaixos ou encaixes terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam 

emendas, enchimento com talisca de madeira, etc. 
A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem 

evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 
A localização do assentamento das ferragens será determinada pela fiscalização, se não 

identificável pelo sentido de abertura constante em projeto. 
As maçanetas das portas, salvo em condições especiais, serão localizadas a 105 cm do piso 

acabado. 
Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas pela fiscalização. 
 

4.0 –PISO: 
 
Reparo da calçada de proteção:  

 
As calçadas de proteções serão recuperadas com a execução em concreto simples com junta 

plástica a cada 1,0 metro, declividade de 1%, e alvenaria de tijolos cerâmicos a cutelo para fazer a 
contenção, o concreto terá SIKA 1 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo fabricante. 
  O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 

Areia com granulometria media. 
 Seixo médio. 

Pedra preta. 
As juntas plásticas serão de 17mmx3mmx2,0m. 
 

5.0 – PINTURA 
 
Acrílica com massa e selador: 
 

Antes de efetuar qualquer serviço de pintura, a CONTRATADA deverá efetuar a retirada de 
todas as infiltrações e trincas existentes na alvenaria e junto às esquadrias externas e internas com 
tratamento adequado para cada situação, devendo ser utilizado hidro-jateamento com hipoclorito, as 
fissuras tratadas com argamassa semi-flexível, e duas demãos de impermeabilizante acrílico. 

As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos 
antes da execução dos serviços. Todos os cuidados quanto às superfícies estarem secas e limpas e 
precauções quanto ao intervalo de tempo, entre demãos, deverão ser observados, conforme 
recomendações das Normas Brasileiras.  

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca, 
observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 

Deverá ser aplicado selador acrílico para paredes em duas demãos da marca SUVINIL ou 
similar, observando-se o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante. 

Deverá ser aplicada e lixada massa ACRÍLICA da marca SUVINIL ou similar de mesma 
qualidade, de forma a obter superfície perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura. 

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 
finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser 
lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2ª demão corrigindo o 
nivelamento e, após o período de secagem, proceder ao lixamento final. 
 
Esmalte acetinado, duas demãos sobre esquadria de madeira: 
 

Nas esquadrias de madeira, a preparação se fará com o lixamento e limpeza das superfícies, 
correção das imperfeições utilizando massa a óleo, lixamento para nivelamento para depois aplicar o 
esmalte das marcas Coral, Suvinil ou Similar. Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de 
pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho. 
 
Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica: 
 

As grades, portões de ferro, deverão ser pintados com Esmalte Suvinil ou rigorosamente similar, 
na cor Preta e Camurça, acabamento Fosco, de acordo com projeto arquitetônico, com 02 (duas) 
demãos e intervalo de 24 horas entre as demãos. 



                                                                                                                                           

ESTADO DO PARÁ                     
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 5 

Deverá ser aplicado anti-ferruginoso nas esquadrias metálicas em duas demãos da marca 
CORAL ou similar, observando-se o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações 
do fabricante. 
 
6.0 – URBANIZAÇÃO 
 
Muro em alvenaria, rebocado e pintado 02 faces (h=2,50m) 

 
Será construído um muro de h = 2,50m para limitar a área do posto de saúde, conforme projeto, 

a mesma será pintada e rebocada nas duas faces, a cor será definida pela PMSIP. 
 

7.0 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS 
 

Os serviços de instalações hidro sanitárias obedecerão às normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais. 

As instalações serão executadas em tubos de PVC normatizados, Fab. Tigre, Akros ou Similar, e 
com diâmetros de acordo com os projetos. 

Serão revisados os pontos de água e esgoto existente, com a substituição de tubos e conexões 
danificadas. 

Os serviços de instalações elétricas e de lógica obedecerão às normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais. 

Serão revisados todos os pontos existentes com a substituição de caixas, interruptores e tomadas 
danificadas. 

 
8.0 – LIMPEZA 

 
A contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as atividades nos 

demais setores. 
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 perfeita condições de utilização. 

Todas as alvenarias, elementos vazados, revestimentos, aparelhos sanitários, etc. serão limpos 
abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 
serviços de limpeza. 

Todas as torneiras e registros serão limpos com escova e sabão, até que sejam retirados todos 
os vestígios de sujeiras e/ou respingos da pintura. 

Todas as louças sanitárias serão abundantemente lavadas, removendo-se com cuidado todo o 
excesso de massa utilizado na colocação das peças. 

Todas as caixas de passagem, assim como as sifonadas, deverão ser abertas para limpeza e 
remoção de detritos. 

Todas as fechaduras deverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito 
nivelamento das portas. 

Todas as bancadas deverão ser perfeitamente limpas, retirando-se toda e qualquer impureza. 
Todos os aparelhos de iluminação deverão ser rigorosamente limpos e polidos, observando-se o 

perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das lâmpadas. 
Todas as esquadrias deverão ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as dobradiças, 

trincos e fechaduras. 
 

 
 

 


