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1. APRESENTAÇÃO: 

O presente memorial é descritivo tem por finalidade descrever as principais 

características técnicas do projeto básico caracterizando criteriosamente todos os materiais e 

componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada na 

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS - 2º ETAPA de propriedade da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, com objetivo atender melhor os 

moradores e visitantes do município. Tal documento relata e define integralmente o Projeto 

Arquitetônico Básico e suas particularidades, complementando as informações a fim de 

assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a 

racionalidade, economia e segurança, tanto dos usuários, como dos funcionários da empresa 

contratada. 

O desenvolvimento do projeto se deu em conformidade com as normas vigentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e citação de leis, normas, decretos, 

regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.  

A leitura deste memorial é obrigatória por parte do responsável pela execução dos 

serviços, por ser este um complemento do projeto básico. 

 

2. OBJETO DA PROPOSTA: 

Este memorial apresenta o estudo para REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE SÃO JOÃO 

DE PIRABAS - 2º ETAPA, no Município de São João de Pirabas, no estado do Pará, situado 

na Rua São Lourenço, S/N. Desse modo, visa detalhar adequadamente as melhorias a serem 

realizadas neste local, cuja execução deverá seguir o Projeto Arquitetônico e 

complementares, para que os servidores tenham plena capacidade de realizar as atividades 

fins cabíveis à essa Prefeitura. 

O empreendimento apresenta área de intervenção de aproximadamente 1.114,22 m². 

Os serviços de locação convencional, execução de fundações e superestruturas (cintamento, 

pilares vigas e empenas), assim como as paredes, parte do revestimento (chapisco e reboco) 

além do aterro interno já foram executados. 

O objeto deste projeto básico, foi licitado e teve ordem de serviço emitida em 

01/06/2015. Desde então, foi executado 23,10% da obra, correspondente aos serviços 

preliminares, infraestrutura/fundações, superestrutura/cintamento, superestrutura/pilares, 

superestrutura/vigas, superestrutura/empenas, paredes/paineis/divisórias, parte dos serviços 

de chapisco e reboco.  
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Porém a referida contratação teve sua vigência expirada em 10/06/2020 por isso, este 

processo licitatório tem por objetivo a conclusão da obra de REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE 

SÃO JOÃO DE PIRABAS - 2ª ETAPA, objeto do convênio nº 780291/2012. 

Os estudos estatísticos desenvolvidos pelo TCU, que determinou o enquadramento 

em cada tipo de obra, observou a preponderância dos serviços correlatos no orçamento de 

cada empreendimento (ACÓRDÃO Nº 2622/2013). Todos os insumos e composições de custo 

presentes na planilha orçamentária para a referida obra, foram baseados na planilha SINAPI 

- NOVEMBRO 2021 (Não Desonerado) com BDI 25,00%, utilizada como parâmetro para 

Construção de Edifícios, com o objetivo de definir faixas aceitáveis para valores de taxas de 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), específicos para cada tipo de obra pública e para 

aquisição de materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da 

adequabilidade dos percentuais para as referidas taxas adotados pelo TCU (Acórdãos 

ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenário, com utilização de critérios contábeis e 

estatísticos e controle da representatividade das amostras selecionadas.  

 

3. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 

A obra de REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS - 2ª ETAPA, 

possui coordenadas Geográficas: 0°45'52.29"S e 47°10'25.35"O, situada na Rua São 

Lourenço, S/N, bairro Centro, no Município de São João de Pirabas - PA.  

 

4. GENERALIDADES: 

De acordo com Orientação Técnica OT – IBR 002/2009 publicada pelo Instituto 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) quanto ao enquadramento de obras ou 

serviços de engenharia, o referido objeto é classificado com OBRA DE ENGENHARIA. 

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

inicialmente foi realizado o levantamento planialtimétrico, in loco, e elaboração do programa 

de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e posteriormente a elaboração 

do anteprojeto com apresentação de um layout. A confecção do projeto básico, especificação 

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

estudo preliminar. 

 

4.1. CONDIÇÕES GERAIS: 

4.1.1.  A obra será executada integral e rigorosamente em obediência às normas 

e especificações contidas neste Memorial, bem como ao projeto completo 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS -PA 

AV. PLÁCIDO NASCIMENTO, 265- CENTRO - SÃO JOÃO DE PIRABAS - PARÁ - CEP: 68.719-000 – FONE: (091) 3449-1222 

CNPJ Nº 22.981.153/0001-08 
4 

 

 

apresentado, quanto à distribuição e dimensões, e ainda os detalhes técnicos e 

arquitetônicos, em geral. 

4.1.2. A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços 

tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado. 

4.1.3. O número de operários, encarregados, almoxarifes, apontadores, mestres e 

outros funcionários deverá ser compatível com o ritmo de progresso da obra, 

expresso através de cronograma físico. 

4.1.4. A obra será executada de acordo com a boa técnica, as Normas Brasileiras 

da A.B.N.T., as posturas federais, estaduais, municipais e condições locais. 

 

4.2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS E ESPECIALIZADAS: 

Este Memorial, completado pelas peças gráficas, especificações técnicas e planilha 

orçamentária, abrange todos os trabalhos necessários à construção da edificação projetada. 

Inclui todos os serviços de execução, acabamento e instalações, assim como testes e provas 

de correto funcionamento, inclusive remoção de entulho e limpeza, de modo a ter-se uma 

construção pronta para o uso imediato, quando da entrega dos serviços contratados. 

 

4.3. DESENHO 

As cotas, níveis e detalhes dos desenhos serão obedecidos rigorosamente. 

 

4.4. MODIFICAÇÕES NO PROJETO 

Não serão toleradas modificações nos projetos, nos Memoriais Descritivos e nas 

especificações técnicas sem a autorização, por escrito, do autore. Na ocorrência desse fato a 

responsabilidade de autoria pelo projeto fica passível de suspensão, bem como de processo 

cabível ao caso. 

 

4.5. ANÁLISE DO PROJETO E RESPONSABILIDADES 

Será fornecido projeto completo à Construtora, a quem caberá a total responsabilidade 

pela estabilidade, segurança da construção, acerto e esmero na execução de todos os 

detalhes, tanto arquitetônicos como estruturais, de instalações e equipamentos, bem como, 

funcionamento, pelo que deverá, obrigatoriamente, examinar, profunda e cuidadosamente, 

todas as peças gráficas e escritas, apontando, por escrito, com a devida antecedência, bem 

antes da aquisição de materiais e equipamentos ou do início de trabalhos gerais, ou mesmo 

parciais, as partes não suficientemente claras, em discordância ou imprecisas. 

Qualquer obra, de qualquer natureza, deverá ser cercada de toda segurança e 
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garantia. Nenhum trabalho será iniciado sem prévio e profundo estudo e análise das 

condições do solo, das construções vizinhas e da própria área; o mesmo com relação aos 

projetos a serem executados. 

Divergências entre obra e desenho, entre um desenho e outro, entre Especificações, 

memorial e desenho ou entre desenho e detalhe serão comunicadas ao autor dos projetos, 

por escrito, com a necessária antecedência, para efeito de interpretação ou compatibilização. 

 

4.6. PLANEJAMENTO, PREVISÃO E COORDENAÇÃO 

É da máxima importância, dada e complexidade da obra, que o Responsável técnico 

pela execução promova um trabalho em equipe com os diferentes profissionais e 

fornecedores especializados, envolvidos na obra, durante todas as fases de organização e 

construção e de equipamento e instalação. A coordenação deverá ser precisa, enfatizando-

se a importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou 

improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica. 

 

4.7. CASOS OMISSOS 

Todos os casos omissos, dúbios ou carentes de complementação, serão resolvidos 

pela Fiscalização, em comum acordo com o autor do projeto. 

 

4.8. PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES, INCÊNDIOS, CONTAMINAÇÃO E 

INEFICIÊNCIA. CONTINUIDADE OPERACIONAL. MANUTENÇÃO PREDITIVA 

Serão observados todos os requisitos, exigências e recomendações para a prevenção 

de acidentes e incêndios, de acordo com as Normas Técnicas da A.B.N.T., Ministério do 

Trabalho, do INSS, do Corpo de Bombeiros, Instituto Brasileiro de Segurança, Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor e outros, tanto em relação à fase de construção, como em 

relação à utilização futura da edificação. 

 

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Trata-se da conclusão da obra de Revitalização da Orla de São João de Pirabas - 2ª 

etapa, já que a mesma teve sua execução iniciada em junho de 2015 e paralisada, com 

contratação expirada em junho de 2020. As fotos exibidas no relatório fotográfico, parte 

integrante do Projeto Básico, demonstram os serviços ja executados, que corresponde a 

23,10% da obra. 

A técnica construtiva adotada para a conclusão desta obra é simples, adotando 

materiais facilmente encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra 
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especializada.  

O objeto deste convênio compreende uma edificação térrea, com pé direito de 5,00m 

de altura, paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos, estruturas em concreto armado, forro 

em PVC, cobertura em telha de fibrocimento sobre estrutura metálica composta por tesouras.  

A drenagem de águas pluviais será feita através de calhas e rufos em chapa de aço 

galvanizado, janelas em alumínio e vidro e portas em madeira e alumínio. O revestimento do 

piso será em placas cerâmicas esmaltadas de dimensões 45x45cm.  

No orçamento para a conclusão desta obra estão previstos: 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Deverá ser fornecido e instalado de PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, com área de 1,50m² e deverá ser fixada em local visível e deverá ser mantida 

até a entrega a entrega da obra em bom estado de preservação. 

 

2. RUFOS METÁLICOS 

Compondo o sistema de drenagem de águas pluviais, deverá ser executado rufo 

metálico objetivando proteger a alvenaria contra infiltrações, garantindo que as paredes não 

sejam danificadas. 

 

3. REVESTIMENTOS 

Todas as alvenarias serão chapiscadas, parte deste serviço já foi executado, restando 

concluir este serviço na empena ao redor de toda a edificação. O serviço de emboço será 

executado nas paredes e divisórias dos banheiros e da copa para recebimento de 

revestimento cerâmico com placa esmaltada com dimensões de 20x20cm. Em todo o restante 

da edificação, será executado reboco para execução de pintura. 

 

4. PISO 

O volume necessário para o aterro interno já encontra-se executado. Em toda a área 

de piso, será executado lastro de concreto magro com espessura de 3 cm e contrapiso em 

argamassa de cimento e areia com espessura de 3 cm. Todo o piso será revestido com 

revestimento cerâmico com placas esmaltadas de dimensõe s 45x45cm. 

 

5. COBERTURA 

A cobertura será composta por treliças executadas com perfis metálicos e trama de 

aço composta por terças em perfis “U” enrijecidos. O telhamento será feito com telhas 
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onduladas de fibrocimento. Nas bordas da cobertura, serão instaladas, para encaminhamento 

das águas pluviais, calha em chapa de aço galvanizado. 

Na fachada serão instalados painéis em chapa de ACM com estrutura metálica de 

sustentação. 

 

6. FORRO 

De maneira a promover isolamento térmico e acústico proporcionando aos usuários 

da edificação, maior conforto, será instalado em todos os ambientes forro em réguas de PVC 

frisado com estrutura de fixação com perfis em aço zincado. 

 

7. ESQUADRIAS / SERRALHERIA 

Para garantir a acessibilidade e segurança no acesso à edificação, serão executados 

em todas as rampas, guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, com montantes e gradis 

tubulares. 

Nos banheiros, de maneira a viabilizar a ventilação e iluminação natural, serão 

executadas janelas de alumínio tipo maxim-air com vidros, batente e ferragens. A fachada 

será executada em pano de vidro temperado com espessura de 8mm e as portas de acesso 

à edificação instaladas na fachada, serão executadas com vidro temperado na cor verde.  

As janelas dos ambientes serão do tipo esquadria de alumínio de correr com vidros e 

ferragens. As portas internas doa ambientes serão de madeira nas dimensões de 80x210cm, 

com fechadura de embutir. As portas dos boxes dos banheiros serão de abrir tipo veneziana 

em alumínio. 

 

8. PINTURA 

Com exceção dos banheiros e da copa, todas as paredes serão revestidas com reboco 

para recebimento de selador acrílico, massa acrílica e massa látex, para posterior pintura com 

tinta látex acrílica. 

Toda a estrutura metálica utilizada na cobertura da edificação, será pintada com tinta 

alquídica de fundo, tipo zarcão e tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante). 

 

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

As instalações hidrossanitárias serão executadas com tubos de PVC nos diâmetros 

20mm, 32mm, 40mm, 50mm, 75mm e 100mm. Para controle da vazão nos chuveiros serão 

instalados registros de pressão e para controle do fluxo possibilitando manutenções 

esporádicas, serão instalados registros de gaveta, ambos com diâmetro de ½”. 
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Serão instalados nos banheiros chuveiros de plástico branco e vasos sanitários em 

louça branca com caixa acoplada, no banheiro masculino especificamente, serão executados 

além dos vasos sanitários, mictórios em louça branca. Serão instaladas bancadas de granito 

polido, tipo andorinha com 3 cubas integradas em louça com torneira cromada.  

Em cada banheiro, foi projetado box adaptado para pessoa com deficiência (PCD) com 

vaso sanitário para PCD com louça branca e lavatório de canto suspenso, também em louça 

branca com torneira cromada. Conforme previsto na NBR 9050, serão instaladas também 

barras de apoio em aço inox. 

 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O abastecimento de energia elétrica da edificação será feito pela concessionária de 

energia local. De acordo com o projeto elétrico desenvolvido para esta obra, foram previstos 

9 circuitos para iluminação sendo 1 para iluminação de emergência e 1 para iluminação 

externa. 7 circuitos serão destinados às tomadas, 2 circuitos para ar condicionados 9.000 

BTU’s, 2 circuitos para ar condicionados 36.000 BTU’s e 13 circuitos destinados para ar 

condicionados 60.000 BTU’s, totalizando 33 circuitos. 

Para a execução, serão utilizados quadros de distribuição em PVC, disjuntores 

monopolares, bipolares e tripolares, eletrodutos rígidos roscáveis em PVC, além de eletroduto 

em ferro galvanizado com as conexões necessárias à instalação. Os cabos serão de cobre 

flexíveis isolados, nas bitolas 2,5 mm², 4,0 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 95 mm² 

e 185 mm². 

O aterramento dos quadros será feito com cordoalha de cobre nu com 50 mm² e haste 

de aterramento 5/8”. 

As luminárias de edificação serão do tipo abalux com 2x40W e 2x20W além de 

luminária para lâmpadas PLL de embutir e refletores retangulares fechados com lâmpada de 

vapor metálico. 

A distribuição do cabeamento será feita com eletrocalhas de metal, perfil “U” com as 

devidas conexões. 

 

11. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 

Para prevenção e combate a incêndio, serão instaladas luminárias de emergência, 

placas de sinalização e extintores de incêndio.  

 

12. DIVERSOS 

Em todas as janelas e balancins serão executados peitoris em granito com largura de 
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15 cm assentado com argamassa 1:6 com aditivo. 

 

13. SERVIÇOS FINAIS 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza; deverão apresentar perfeito 

funcionamento todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações de água, 

esgoto, luz e força ligadas de modo definitivo. 

Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela 

CONTRATADA para fora da obra: serão lavados ou limpos convenientemente os pisos de 

cerâmica, cimentado, plástico e outros, bem como os azulejos, aparelhos sanitários, aço 

inoxidável, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos cuidadosamente os vestígios 

de manchas, tintas e argamassas. 

Para os serviços de limpeza serão usados, além de água os produtos que a boa 

técnica recomenda para cada caso, como palha de aço, espátula, ácido muriático, removedor, 

produtos químicos, detergentes e outros.  

Deverá ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza, 

evitando especialmente o uso inadequado de substâncias cáusticas e corrosivas, nos locais 

indevidos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Buscou-se através deste projeto atingir os objetivos específicos: conclusão da obra de 

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS - 2º ETAPA, objeto do convênio Nº 

780291/2012, para melhor atender o habitantes do municípios e turistas visando oferecer mais 

conforto, propondo uma edificação arquitetonicamente bem resolvida do ponto de vista 

estético, funcional e economicamente viável, adequando-se aos padrões construtivos e 

industriais, funcional e acessível. 

Todas as alterações efetuadas na REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE SÃO JOÃO DE 

PIRABAS - 2º ETAPA, quando de sua execução, em desacordo com o projeto e sem a 

aquiescência do projetista serão de inteira responsabilidade do construtor, eximindo‐ se o 

autor de qualquer ônus que possam existir pelo fato. 

 

_________________________________________ 
MARUZA BAPTISTA 

RESPONSAVEL TECNICO 
CAU 28510-2 A/PA 

 

 


