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APRESENTAÇÃO 

                     Este Memorial apresenta o estudo para REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO 

PEQUENO AGRICULTOR - ANTÔNIO ALVES DE LIMA, no Município de IGARAPÉ-AÇU, 

no estado do Pará, compreendendo os serviços de alvenaria, cobertura, revestimentos, pavimentação, 

sistema elétrico, hidrosanitário, incêndio e pintura em geral. Todos os insumos presentes na planilha 

orçamentária foram baseados na planilha da SINAPI - AGOSTO DE 2021 e SEDOP - SETEMBRO 

de 2021 com BDI 22,12%  e ORSE – JULHO DE 2021 utilizada como parâmetro para obras civis. 

A elaboração do projeto arquitetônico seguiu as etapas do processo projetual, onde 

inicialmente foi realizado o levantamento plani-altimétrico, in loco, e elaboração do programa de 

necessidades a partir de entrevistas com o gestor e com a população local, desenvolvendo assim, um 

estudo preliminar e posteriormente o desenvolvimento do anteprojeto com apresentação de um layout.             

A confecção do projeto executivo com elaboração de detalhamentos e cortes, especificação técnica, 

planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, se deram após aprovação do estudo preliminar 

pelo gestor. 

Na atual gestão, a Prefeitura, com intuito de ampliar as oportunidades de negócios, empregos 

e comércio da produção rural do município, requer a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO 

PEQUENO AGRICULTOR - ANTÔNIO ALVES DE LIMA.  

Descrição dos serviços: 

O acesso a feira coberta será através de rampas permitindo melhor acessibilidade. O projeto 

prevê reforma de 20 boxes para venda de carne, peixe, frango e 28 boxes para comercio de horti-fruti; 

banheiros femininos e masculinos; banheiro para portadores de necessidades especiais; sala da 

administração com visibilidade para feira; sala para ADEPARA; sala para Vigilância Sanitária; área 

para recolhimento de lixo orgânico e lixo não perecível; vagas de estacionamento e carga/descarga.  

A feira foi projetada para obter maior aproveitamento de conforto ambiental, sem paredes 

laterais, apenas com a parede dos boxes a uma altura de 1,50m. A cobertura com estrutura metálica e 

telha de fibrocimento foi idealizada no estilo lanternim que proporciona maior troca de ar, eliminando 

bolsão de ar quente e aumentando a entrada de ventilação.  O piso da área geral da feira será de alta 

resistência e aplicação de cerâmica esmaltada PEI-V nos banheiros, sala de administração, sala de 

adepara e vigilância sanitária; nos passeios externos o piso de calçada em concreto com espessura de 
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7 cm; contribuindo para o melhoramento do conforto ambiental a feira será circundada nas duas 

fachadas por uma área gramada.   

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

1- GENERALIDADES 

As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer as condições que nortearão o 

desenvolvimento das obras e serviços relativos à REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO 

PEQUENO AGRICULTOR - ANTÔNIO ALVES DE LIMA. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas Especificações 

Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as especificações de 

materiais e equipamentos descritos e os Projetos em anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em contrário nas 

Especificações Técnicas, a fornecimento e de material e mão de obra, por parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o 

recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as despesas 

decorrentes dessas providências. 

1.1 – DOCUMENTAÇÃO PARA INÍCIO DA OBRA 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à regularização para o 

início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços contratados, 

com a respectiva taxa recolhida; 

1.2 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1.2.1 – QUANTO A MATERIAIS 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo 

fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado pela 

Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido; 
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Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser previamente 

aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser retirado do canteiro, no prazo 

definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a serem utilizados na obra. 

1.2.2 – QUANTO À MÃO-DE-OBRA 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe 

homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatório às 

obras. É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de segurança aos seus 

empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser obedecidas todas as normas de prevenção 

de acidentes; 

1.2.3 - QUANTO AOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, máquinas, 

equipamentos necessários na execução da reforma.   

1.2.4 – QUANTO À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária mínima 

equivalente a um turno fixo, por semana; Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia 

elétrica. 

1.3 – SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços subempreitados, 

em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas 

alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-18 e 

demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

 Equipamentos para proteção da cabeça 

 Equipamentos para Proteção Auditiva 

 Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do Trabalho 

terá como penalidade advertência por escrito e multa. 
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1.4 - DIÁRIO DE OBRA 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos serviços, para 

que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalização, fatos, observações 

e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

1.5 - LIMPEZA DA OBRA  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverão ser mantidos limpos e 

desobstruídos de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

1.6 - LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de 

quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações significativas ocorridas 

após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que 

decidirá a respeito. 

1.7 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao 

constante nos documentos: 

 Normas da ABNT; 

 Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

 Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

 Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e qualidade. O 

uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade da 

CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não satisfaça às 

condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão todos os registros 

relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e demais ocorrências. 
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Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, bem como danos ou 

prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão obrigadas a 

contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

1.8 – QUANTO AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 

CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda 

assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao 

cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, força, esgoto, 

etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à instalação do canteiro de 

obras dentro das normas gerais de construção com previsão de baias para depósito de agregados, 

almoxarifado, escritório e, em relação às condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de 

alojamento e instalações sanitárias para operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em local visível, quando 

da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da 

CONCEDENTE.  

1.9 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para execução dos serviços em é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da 

data de recebimento da ordem de serviço. 

2- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 
A elaboração do projeto arquitetônico de reforma deu-se a partir da necessidade da construção 

de UMA FEIRA COBERTA com finalidade atender as demandas da população do município de 

IGARAPÉ-AÇU no Estado do Pará, no que se refere ao desenvolvimento econômico, turístico e 

social. Inicialmente foi elaborado um programa de necessidades consultando técnicos urbanistas, 

população local e normas de acessibilidade. Por conseguinte as demais etapas do processo projetual: 

Levantamento plani-altimétrico, especificações técnicas e avaliações de viabilidade físico-
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econômica, código de posturas e plano diretor urbano municipal, além das normatizações da ABNT 

para obras civis e logradouros públicos.       

2.1-O projeto básico prevê os serviços de estrutura de concreto, vedações em alvenaria de tijolos 

furados, pavimentação de passeio pelo método convencional, entre outros, sendo executados de 

acordo com as especificações que se seguem dentro das normas de construção e obedecendo aos 

desenhos e detalhes dos projetos arquitetônico, obedecidas as presentes especificações as quais 

prevalecem, em casos de dúvidas, sobre os detalhes de desenho do projeto; 

2.2-A confecção dos demais projetos complementares será de responsabilidade da CONTRATADA; 

2.3-Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução serão 

demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; Os materiais que não satisfizerem 

as especificações ou forem julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 

(quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal; 

2.4- As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão Permanente de Licitação, 

sendo o Setor de Engenharia e Arquitetura responsável pela sua fiscalização. Cabe à 

FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-financeiro, 

elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no período em questão para seu 

respectivo pagamento; 

2.5- O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas especificações, sendo 

o Setor de Engenharia e Arquitetura previamente consultado para toda e qualquer modificação. 

3 - SERVIÇOS PRELIMINARES 
As placas da obra terão dimensões (2,00 m x 3,00m) e deverão ser fornecidas pela construtora 

que vai executar o serviço sendo que as identificações deverão ser definidas pela fiscalização. 

Serão colocadas em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, visível e a 2,00m do chão, 

fabricada em chapa de aço galvanizada e fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo ao modelo 

e dimensão fornecido pelo concedente. 

Telhas  metálicas com dimensões (0,90cm x 3,00m) e deverão ser fornecidas pela construtora 

que vai executar o serviço sendo que as identificações deverão ser definidas pela fiscalização. 
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4 - PISO 

4.1 - CONTRA-PISO 

Será executada com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, com 5cm de 

espessura, com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final, obedecendo aos níveis ou 

inclinações previstas para o acabamento que os deve recobrir. 

4.2 - PISO DE ALTA RESISTENCIA 

Na área interna da feira será executado piso industrial alta resistência espessura 8mm, incluso 

juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado 

4.3 - CAMADA REGULARIZADORA 

Regularização de piso/base em argamassa traço 1: 0,5 :5 (cimento, cal e areia), espessura 

2,5cm, com preparo mecânico. 

4.4  - PISO CERÂMICO 

Nas áreas dos banheiros e salas administrativas, será executado piso em cerâmica esmaltada 

1a PEI-V, padrão médio, assentada com argamassa colante do tipo Quartzolit ou similar. 

5 - REVESTIMENTOS 

5.1 - CHAPISCO 

Todas  as  paredes  de  alvenaria internas serão chapiscadas com no traço 1:4 (cimento e 

areia).As superfícies que serão chapiscadas deverão ser limpas e molhadas antes da aplicação do 

chapisco. 

5.2 - REBOCO 

Antes de iniciar o reboco serão embutidos tubos de água e esgoto, eletrodutos e caixas 4 x 2 e 4x4. 

Reboco desempenado e=0,5cm com argamassa 1:4,5 cal hidratada/areia fina peneirada, preparo com 

betoneira (p/paredes externa/interna). 

5.3 - EMBOҪO  

Nos ambientes que receberão revestimento cerâmico, será executado emboço traço 1:7 

(cimento e areia), espessura 1,5cm,  com preparo manual. 

5.4 - Revestimento Cerâmico 

As superfícies indicadas no projeto, receberão revestimento em cerâmica 20cm x 20 cm, PEI-

4, de padrão médio, até a altura de 1.50 m do piso para os banheirose boxes segundo indicação do 

projeto. O assentamento será sobre emboço fartamente molhado e executado por pessoal 
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especializado. O assentamento será feito de modo a serem obtidas juntas de espessura constante, 

conforme recomendações do fabricante e de acordo com a FISCALIZAÇÃO. As peças a serem 

assentadas terão juntas de dilatação alinhadas no sentido horizontal e vertical e deve está previsto, 

segundo indicação do projeto, cortes e furos para passagem de tubos e conexões hidro-sanitários, 

peças de aparelhos e caixas de pontos de luz e força; assim como arremates. As cerâmicas antes do 

assentamento deverão ser cuidadosamente escolhidas no canteiro da obra e aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO, tendo que apresentar coloração uniforme no conjunto, sendo rejeitadas todas as 

peças que apresentarem defeito de superfície, coloração, bitola ou empeno. 

6 - PINTURA 

As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de todos ou quaisquer 

defeitos de revestimentos 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 pelas Normas Brasileiras. 

6.1 - LATEX ACRILICA 

 As superfícies internas e externas receberão lixa e tinta à base de resina látex acrílica em 

três demãos, sobre toda superfície pintada, na cor branco gelo. 

6.2 - RESINA ANTIFERRUGEM 

As superfícies metálicas receberão lixa e pintura antiferruginosa em toda a superfície inclusive 

nos pontos de solda e atracação, fundo oxido de ferro/zarcão, uma demão. 

7 - INSTALAÇÕES PREDIAIS 

7.1 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

7.1.1 - PIA DE AÇO INOX 

Serão instalados em todos os Box uma pia de aço inox de uma cuba com válvula e sifão 

plástico do tipo Akros ou similar, conforme projeto e normas técnicas. 

7.1.2 - TUBOS E CONEXÕES 

Deverão ser instalados todos os pontos hidráulicos contendo tubos em PVC soldáveis, e 

conexões rosqueável e soldável de acordo com indicação em projeto, do tipo Tigre ou similar, 

utilizando fita veda rosca e cola para tubo PVC segundo conveniência. As conexões das torneiras 

deverão ser com rosca metálica na bitola Ø1/2”. 
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7.1.3 -TORNEIRAS E REGISTROS DE GAVETA 

As torneiras e os registros de gaveta obedecerão à bitola Ø1/2”e Ø 3/4”, sucessivamente, e 

serão do tipo metálico com canopla na marca Akros ou similar. 

7.2 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Deverão ser instalados todos os pontos de água servida e ralo sinfonado, para as pias dos 

Boxes contendo tubos e conexões em pvc soldáveis, de acordo com indicação em projeto, do tipo 

Tigre ou similar, utilizando fita veda rosca e cola para tubo pvc segundo conveniência. A execução 

deverá obedecer às recomendações do fabricante. 

Os tubos para descida de água servida da pia obedecerão à bitola 50 mm, ampliando para 70 

mm até o encontro da rede geral que será de 100 mm. E os ralos sifonados obedecerão à bitola de 50 

mm. A rede geral que recebe o fluxo da rede servida que vem das pias. 

7.3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.3.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL 

Execução de escavação manual para instalação de caixa de aterramento. 

7.3.2 - REATERRO 

O aterro utilizado para preencher o volume para cobertura da caixa de aterramento será com 

material retirado na escavação, incluindo apiloamento. 

7.3.3 - CABO ISOLADO 

A fiação utilizada será do tipo cabo isolado, que possuem além das características de não 

propagação e auto extinção do fogo, as exclusivas propriedades de baixa emissão de fumaça e gases 

tóxicos e corrosivos. Devem ser apropriados para locais de aglomeração pública: conforme a norma 

de instalação NBR 5410. Nas bitolas #2,5 mm e # 4,00 mm, de acordo com o circuito determinado 

em projeto. 

  O aterramento será na bitola # 6,00 mm ligados às hastes do tipo IH da INTELLI u similar, 

com grampos de aterramento TH fabricados em liga de cobre de alta resistência mecânica, garantindo 

a força de aperto nominal necessária entre os elementos de fixação ( o parafuso pode ser feito de 

bronze ou aço galvanizado a fogo).  

OBS: Deve ser obedecida a convenção de cores: vermelho= fase, azul= neutro e verde= fio terra.  
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7.3.4 - PONTO DE TOMADA SIMPLES 

Estas tomadas serão de embutir nas paredes do tipo universal 02 pólos, 20A, 250V, F +N+T 

instaladas em caixas 4’’ x 2’’, a altura de 1,20 m do piso acabado, devidamente especificadas. As 

tomadas deverão ser todas aterradas com o TERRA proveniente do quadro geral, de modo que 

todos os circuitos fiquem equipotenciais. Não será permitido o uso de aterramento isolado por 

tomada. 

7.3.5 - PONTO LUMINÁRIA 

Serão fornecidas e instaladas luminárias do tipo FCB ou similar com lâmpada fluorescente 

1x32W completa com reator convencional 32W–127 V.  

7.3.6 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de 36 disjuntores, com amperagem 

determinada em projeto, monopolares de 10 A, 15 A para circuitos diversos e 50 A para disjuntor 

geral. 

Os dispositivos DR ou Disjuntores DR de corrente nominal residual (I ∆n) até 30 m A, são 

destinados a proteção de pessoas, assegurando as seguintes funções: proteção contra as correntes de 

sobrecargas e curtos-circuitos; e, acima deste valor, são apropriados a proteção e instalações elétricas. 

A Norma Brasileira - NBR 5410/97, define o uso obrigatório do Dispositivo DR, em vários setores 

das instalações elétricas em baixa tensão, objetivando proteger as pessoas contra efeitos negativos de 

choques elétricos.   

Os serviços de instalação serão executados segundo as especificações do projeto elétrico, 

assim como as Normas da CONCESSIONÁRIA LOCAL e as da ABNT, sendo de responsabilidade 

da empresa CONTRATADA. 

Os Centros de Distribuição receberam energia e distribuirão através de circuitos providos de 

disjuntores, com portinhola e fechadura. Na face interna da portinhola, deverão ser colocadas as 

etiquetas de identificação dos circuitos. 

8 - ESQUADRIAS 

 As esquadrias, portas e janelas, obedecerão rigorosamente às indicações e dimensões contidas 

nos projetos específicos. 

8.1 – ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA 

 A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados 

no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou 

dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de contramarcos 
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rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso 

particular, como grapas, buchas ou pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. 

As armações não deverão ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos. 

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou 

marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, deverá ser 

utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Após a 

execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos 

de tintas, argamassas e gorduras. 

 Antes da instalação conferir se o vão, está de acordo com o tamanho da porta, conferir o lado 

de abertura, conferir as informações na etiqueta do produto. 

 Todos os trabalhos serão realizados com maior perfeição, mediante emprego de mão de obra 

especializado e executado rigorosamente de acordo com o projeto arquitetônico. O material a 

empregar será novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação. 

9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

9.1 - INCÊNDIO 

Fornecimento e instalação de Extintor de incêndio CO2-6kg, dispostos com a demarcação 

devida contra-incêndio. 

 

10 - LIMPEZA FINAL DA OBRA 

Após conclusão de todos os serviços será feito à limpeza fins entrega da obra, onde a 

construtora e fiscalização, marcarão o dia do recebimento da obra para funcionamento ao público.  

 

Igarapé-Açu, 04 de Outubro de 2021 

 

 

 

_________________________________ 
CARLA GISELE DE SOUZA MARTINS 

ARQUITETA E URBANISTA 

CAU/PA: A 62713-5 
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