
 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DO 
PLENÁRIO, GALERIA E SALA DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PARAGOMINAS, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, 
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
NECESSÁRIAS. 
 
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS – PRAÇA CÉLIO 
MIRANDA, 120 - BAIRRO CÉLIO MIRANDIA, PARAGOMINAS - PA, 68.628-
521. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DO PLENÁRIO, 
GALERIA E SALA DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARAGOMINAS, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, 
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
NECESSÁRIAS. 
 
ÁREA DA REFORMA AUDITÓRIO E PLATEIA: 214,60 m² 
ÁREA DA REFORMA SALA DE COMISSÕES: 29,90m² 
 

Memorial descritivo para execução do projeto de reforma do plenário da 
câmara municipal de Paragominas/PA, situado na Praça Célio Miranda, 120 - 
Bairro Célio Miranda / Paragominas – PA. Serão exigidos, na execução dos 
serviços assim como na aquisição dos materiais, as normas aprovadas ou 
recomendadas e as especificações ou métodos de ensaio, de acordo com os 
padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
 
EQUIPE TÉCNICA 

Responsável pelo Projeto de Arquitetura 

ALESSANDRA CAVALCANTE VASCONCELOS CORREIA – CAU/PA: A26092-4 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Toda e qualquer dúvida que ocorrer durante a execução da obra, ou conflitos entre os 

projetos, ou intenções de alterações, deverá ser verificada junto aos autores dos 

projetos de Arquitetura e Engenharia. 

O Mestre de Obra, Empreiteiro, Pedreiro ou qualquer outro profissional que atuar 

na obra em qualquer fase que seja deverá obedecer aos projetos, ao Memorial 

Descritivo e as informações fornecidas pelos autores dos projetos ou os responsáveis 

técnicos, respeitando as suas áreas de atuação. 

 

PROJETOS: 



 PLANTA BAIXA E CORTES; 

 LAYOUT E IMAGENS EM PESPECTIVAS. 

 PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS; 

 PLANTA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO; 

 PLANTA DE FORRO;  

 PLANTA DE DET. MOBILIARIO; 

 PLANTA DET. PAINEIS EM MDF E GESSO. 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. Deverá ser executada a retirada da estrutura e forro existente, 
totalizando uma área de 214,6 m². 

1.2. Deverá ser retirada as 46 luminárias existentes. 

1.3. Deverá ser realizada revisão geral da parte elétrica inclusive 
substituição de cabos elétricos/acessórios, onde for necessário. 

1.4. Deverá ser realizada regularização geral de pisos e pares para 
receber revestimentos inclusive apicotamento para melhor aderência.  

1.5. Deverá ser realizada readequação da escada de acesso a sala de 
comissões. 

1.6. As demolições deverão ser utilizadas as melhores técnicas, conforme 
normas técnicas. Todo entulho gerado das demolições deverá ser 
retirado da obra. 

2. EXECUÇÃO DO FORRO REMOVIVEL 

2.1. Deverá ser confeccionado estrutura metálica (metalon) para o 
entarugamento do forro, e fornecimento de forro em placa de lã de 
rocha com superfície branca lisa acústico e incombustível (revestido 
com véu na cor branca nas duas faces)  625x1250X25 com perfil t 
3125, perfil t 0,625 e cantoneira branca ou similar.  

 
(este material será submetido à aprovação do contratante antes da sua 
aquisição e execução). 
 

3. REVESTIMENTO DAS PAREDES 
3.1. As paredes serão revestidas com parte em porcelanato e parte 

pintura acrílica fosca. Para uma melhor fixação se faz necessário a 
remoção de pintura e emassamento antigo de todo o perímetro, 
assim como o apicotamento das paredes.  

 Revestimento: soft wod 26x106 tipo A – BIANCOGRES ou similar; 

 Argamassa:  Super formatos de secagem rápida quartzolit ou similar; 

 Rejunte: Rejunte para Porcelanato Quartzolit ou similar; 

 Tintas: Tinta acrílica fosca Suvinil ou similar – cor a definir. 
 
(Este material será submetido à aprovação do contratante antes da sua 
aquisição e execução). 
 
 

4. REVESTIMENTOS DO PISOS 
4.1. O revestimento do piso será executado conforme projeto. 



 Revestimento: Soho Grigio 83x83 tipo A – BIANCOGRES ou similar; 

 Granito: Filete de granito de 10 cm preto; 

 Granito Escadas: Granito preto levigado antiderrapante; 

 Argamassa:  Super formatos de secagem rapida quartzolit ou similar; 

 Rejunte: Rejunte para Porcelanato Quartzolit ou similar; 
 
(Este material será submetido à aprovação do contratante antes da sua 
aquisição e execução). 
 

5. ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO 

5.1. Será executado a substituição de porta de abrir por porta de correr 
de acesso ao plenário, com vidro temperado 10 mm. Serão também 
confeccionados guardo corpo com corrimão tubular de alumínio preto 
para travamento e vidro temperado de 10mm. 

  
6. PINTURA 

6.1. Emassamento e Pintura geral do plenário e sala de Comissões com 
tinta acrílica de acordo com o projeto. Para que seja efetuada a 
preparação da parede para receber pintura, deverá inicialmente ser 
lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos.  

6.2. As tintas deverão ser aplicadas sobre superfície isentas de óleo, 
graxa, fungos, bolor e materiais soltos. As superfícies contaminadas 
deverão ser limpas, conforme cada caso. A eliminação de poeira 
devera ser completa, tomando-se precauções especiais, contra o 
levantamento de pó durante os trabalhos. 

6.3. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente 
estiver complemente seca com um intervalo mínimo de 24 horas 
entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrario.  

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SONORIZAÇÃO 

7.1. As instalações elétricas serão executadas de acordo com as normas 
da ABNT, TELEBRÁS, e das concessionárias locais.  

7.2. As instalações elétricas compreendem na adequação das luminárias 
ao novo forro, iluminação de painéis com led, Todas as instalações 
elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com 
todos os condutores, dutos e equipamentos cuidadosamente 
arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de 
suporte, formando um conjunto satisfatório e de boa aparência.  

7.3. Todo equipamento será preso firmemente no local em que deve ser 
instalado, prevendo-se meios de fixação ou suspenção condizentes 
com a natureza do suporte e com o peso e as dimensões do 
equipamento considerado. 

7.4. As partes do equipamento elétrico que, em operação normal, possam 
produzir faíscas, centelhas, chamas, ou partículas de metal em 
fusão, deverão possuir uma separação incombustível protetora ou 
ser efetivamente separadas de todo materiais facilmente 
combustíveis. 



7.5. Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a 
finalidade prevista e que satisfaçam às normas da ABNT.que lhes 
sejam aplicáveis. Substituição de quadro de força, disjuntores e 
caixas de passagem serão executadas por uma empresa 
especializada. A instalação das enfiações deverá consistir na 
passagem dos fios utilizando o arame guia através de eletrodutos, 
conexões, caixas de passagem existentes entre os pontos de 
ligação.  

7.6. Deverão ser respeitados os números máximos de condutores por 
duto, as tensões de tracionamento e os raios de curvatura 
admissíveis. Deverá ser elaborado um projeto elétrico e de 
sonorização com o dimensionamento a ser executado. E também 
deverá ser executado todo o sistema de proteção e combate a 
incêndio, composto por iluminação de emergência, etc. 

7.7. Todas as iluminações, tomadas, interruptores deverão executados na 
área a ser adequada. 

  
 

8. Painéis 
8.1. Todos os mobiliários terão que vir acompanhados dos acessórios 

indispensáveis ao seu funcionamento básico; Todos os móveis 
deverão ter acabamento com fita de borda grossa, exceto os móveis 
adquiridos prontos como cadeiras.   

8.2. Todos os móveis serão em MDF 18mm revestidos em melanina, 
sempre respeitando os engrossamentos frontais. Todos os painéis 
serão em MDF 25mm revestidos em melanina. Nos casos de 
engrossamento poderão ser utilizadas chapas (múltiplas) com 
espessuras variadas que se adequem a medida final do 
engrossamento.  Onde constar a expressão “DIMENSÕES 
APROXIMADAS”, as mesmas poderão variar 5cm para mais ou para 
menos. Todas as mesas deverão ter passa fio no tampo, com 
acabamento na cor preta, a ser executado "in loco" para melhor 
adaptarem-se as condições do ambiente.  

 
(Este material será submetido à aprovação do contratante antes da sua 
aquisição e execução). 
 

9. LIMPEZA FINAL 

9.1. A obra deverá entregue em perfeito estado de limpeza e 
conservação, devendo apresentar perfeito funcionamento. 

  

  

  

  

 
 

ALESSANDRA C. VASCONCELOS CORREIA 
CAU/PA: A26092-4 

 


