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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

RECURSOS PRÓPRIOS  

OBRA: SEDE SEMTEPS, SEMCULT E SEMTUR. 

LOCAL: RUA CONSTANTINO VIEIRA, MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem como objetivo descrever as características 

básicas e as principais particularidades das REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA RUA 

CONSTANTINO VIANA PARA INSTALAÇÃO DA SEMTEPS, SEMTUR E SEMCULT NO 

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA, localizada da sede do município, vide planta 

Projeto Básico de Engenharia. 

O presente texto versa, ainda, sobre as características da obra em questão também com o 

fito de oferecer subsídios à sua adequada execução. 

  

2 CARACTERÍSTICAS DA OBRA: 

 

PMSFX – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA, 

Responsável pelo repasse no valor de R$ 267.038,56 e pela reforma e/ou gerenciamento da obra 

do objeto do pleito, em estrita obediência à meta proposta. 

 

2.1 OBJETO 

 

REFORMAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA RUA CONSTATINO VIANA 

PARA USO COMO SEDE DA SEMTEPS, SEMCULT E SEMTUR, localizada no SETOR 

TRIUNFO. Esse pleito será materializado através das seguintes metas: 

 

META 01 – REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE 
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ECONOMIA, TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (SEMTEPS), através dos seguintes 

elementos: 

 

2.1.1 Sala Criança Feliz 

 

A parede em Drywall, bancadas de mármore e piso de cimento queimado serão demolidos. 

O nível do piso do ambiente será elevado em 15 cm, com reaterro de forma manual apiolado, 

contrapiso de 7 cm e revestimentos cerâmicos com dimensões 35x35 cm, porta de madeira maciça 

com pintura de esmalte acetinado, demais paredes pintura com tinta Látex PVA, esquadrias e forros 

serão mantidos. 

 

2.1.2 Recepção Bolsa Família 

A parede em Drywall e piso de concreto simples serão demolidos. O nível do piso do 

ambiente será elevado em 15 cm, com reaterro de formal manual apiolado, contrapiso de 7 cm e 

revestimentos cerâmicos com dimensões 35x35 cm, porta de madeira maciça com pintura de 

esmalte acetinado, demais paredes pintura com tinta Látex PVA, esquadrias e forros serão 

mantidos. 

 

2.1.3 Sala de Benefícios Eventuais 

 

Porta de madeira maciça com pintura de esmalte acetinado, pintura nas paredes com tinta 

Látex PVA, o piso será trocado, revestimentos cerâmicos com dimensões 35x35cm, esquadrias e 

forros serão mantidos. 

 

2.1.4 Atendimento ao Bolsa Família  

Abertura de portas de madeira maciça com dimensões de 0,9x2,10 m com pintura de 

esmalte acetinado, as paredes será de tijolo furado, chapiscada e rebocadas até o teto, altura de 3,0 

m, as janelas em vidro já existentes, mas serão trocadas por janelas com dimensões 1,5 x 1,0 m. 

Paredes com pintura de tinta Látex PVA, piso e forro serão mantidos. 
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2.1.5 Sala 01,02,03 e 04 

As paredes será de tijolo furado, chapiscada e rebocada até o teto, altura de 3,0 m, as janelas 

em vidro já existentes serão trocadas por janelas com dimensões 1,5 x 1,0 m. Porta de madeira 

maciça com pintura de esmalte acetinado, pintura nas paredes com tinta Látex PVA, pisos e forros 

serão mantidos. 

 

2.1.6 Gabinete da Secretaria  

Abertura de porta de madeira maciça com dimensões 0,8x2,10 cm com pintura de esmalte 

acetinado, as janelas em vidro já existentes, mas serão trocadas por janelas com dimensões 2,5 x 

1,5 m. Paredes com pintura de tinta Látex PVA, piso e forro serão mantidos. Disporá de 01 vaso 

sanitário completo, 01 lavatório suspenso completo da linha Deca ou equivalente e uma bancada 

de mármore branco polido com dimensões 05x0,6 m, suporte mão francesa em aço, com cuba de 

embutir inclusive sifão válvula, engate rápido e torneira. 

 

2.1.7 Sala BPC 

Abertura de porta de vidro com acesso à rua, paredes com pintura de tinta Látex PVA, 

esquadrias, forros e pisos serão mantidos. 

 

2.1.8 Banheiros, Copa e Área de Serviço 

Pintura nas portas com esmalte acetinado, paredes com pintura de tinta Látex PVA, esquadrias, 

pisos, louças e forros serão mantidos. 

 

2.1.9 Recepção 01 

A parede em Drywall será demolida, porta de vidro, pisos e forro serão mantidas, Paredes com 

pintura de tinta Látex PVA. 

 

2.1.10 Coordenação da Habitação e Assistente Social 

Pintura nas portas com esmalte acetinado, paredes com pintura de tinta Látex PVA, esquadrias, 
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pisos e forros serão mantidos. 

 

2.1.11 Habitação Administrativo 

Demolição de parede em Drywall, as paredes será de tijolo furado, chapiscada e rebocadas até 

o teto, altura de 3,0 m, pintura nas portas com esmalte acetinado, paredes com pintura de tinta 

Látex PVA, esquadrias, pisos e forros serão mantidos. 

 

2.1.12 Circulação 

As paredes serão de tijolo furado, chapiscada e rebocadas até o teto, altura de 3,0 m, troca de 

forro de gesso em uma parte, as outras serão mantidas, paredes com pintura de tinta Látex PVA, 

extintor de incêndio ABC, lâmpadas de emergência, sinalização de emergência, pisos serão 

mantidos. 

 

2.1.13 Área Externa 

A parede externa é de alvenaria de tijolo furado, chapiscada e rebocada e será pintada com tinta 

Látex PVA, e nas rampas de acessibilidade terá guarda corpo e corrimão pintado com fundo de 

zarcão e tinta óleo.  

 

 

 

3 META 03 – REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE PRÉDIO PARA A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA através dos seguintes elementos: 

 

3.1.1 Suíte 

Demolição e substituição do telhado e trama de madeira, demolição de forros, as janelas 

em vidro já existentes, mas serão trocadas por janelas de vidro com dimensões 1,30 x 1,10 m, 

instalação elétrica, tomadas, lâmpadas e interruptores, ponto de ar condicionado, porta de madeira 

maciça com pintura de esmalte acetinado, demais paredes pintura com tinta Látex PVA, 

revestimento cerâmicos serão mantidos. 
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3.1.2 Banheiros 

Demolição e substituição do telhado e trama de madeira, demolição de forros, instalação 

elétrica, tomadas, lâmpadas e interruptores, portas de madeira maciça com pintura de esmalte 

acetinado, demais paredes pintura com tinta Látex PVA, louças brancas, bancadas de mármore, 

revestimento cerâmicos serão mantidos. 

 

3.1.3 Biblioteca, Cozinha e Sala de Estar 

Demolição e substituição do telhado e trama de madeira, demolição de forros, instalação 

elétrica, tomadas, lâmpadas e interruptores, ponto de ar condicionado, portas de madeira maciça 

com pintura de esmalte acetinado, demais paredes pintura com tinta Látex PVA, louças e 

revestimento cerâmicos serão mantidos. 

 

3.1.4 Churrasqueira  

Demolição e substituição do telhado e trama de madeira, instalação elétrica, tomadas, 

lâmpadas e interruptores, revestimento cerâmicos serão mantidos. 

 

3.1.5 Fachada 

Demolição parede de alvenaria (muro), calçadas, construção de rampa PNE e calçadas. 

 

4 META 02 – REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CULTURA (SECULT) E SECRETARIA MUNIPAL DE TURISMO (SEMTUR) através 

dos seguintes elementos: 

 

4.1.1 Quarto 

 

Demolição e substituição do telhado e trama de madeira, demolição de muretas e forros, as 

janelas em madeira já existentes, mas serão trocadas por janelas de vidro com dimensões 1,30 x 

1,10 m, porta de madeira maciça com pintura de esmalte acetinado, demais paredes pintura com 
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tinta Látex PVA, revestimento cerâmicos serão mantidos. 

 

4.1.2 Copa, Cozinha e Jantar 

Demolição e substituição de forros, as janelas em madeira já existentes, mas serão trocadas 

por janelas de vidro com dimensões 1,30 x 1,10 m, portas de madeira maciça com pintura de 

esmalte acetinado, demais paredes pintura com tinta Látex PVA, louças, bancadas e revestimento 

cerâmicos serão mantidos. 

 

4.1.3 Sala e Escritório 

Porta de madeira maciça com pintura de esmalte acetinado, pintura nas paredes com tinta 

Látex PVA, as janelas em madeira já existentes, mas serão trocadas por janelas de vidro com 

dimensões 1,30 x 1,10 m, forros e revestimento cerâmicos serão mantidos. 

 

4.1.4 Banheiros  

Demolição e substituição de forros, porta de madeira com pintura de esmalte acetinado, 

paredes com pintura de tinta Látex PVA, esquadrias, louças e revestimentos cerâmicos serão 

mantidos. 

 

4.1.5 Sala Íntima  

Demolição e substituição de forros, porta de madeira maciça com pintura de esmalte 

acetinado, pintura nas paredes com tinta Látex PVA, as janelas em madeira já existentes, mas serão 

trocadas por janelas de vidro com dimensões 1,30 x 1,10 m, revestimento cerâmicos serão mantido. 

 

4.1.6 Suíte 

Demolição e substituição de forros, remoção de mureta, as janelas em madeira já existentes, 

mas serão trocadas por janelas de vidro com dimensões 1,30 x 1,10 m, portas de madeira maciça 

com pintura de esmalte acetinado, demais paredes pintura com tinta Látex PVA, revestimento 

cerâmico com dimensões 35x35 cm. 
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4.1.7 Fachada 

Demolição parede de alvenaria (muro), calçadas, remoção de arvores, rampa PNE. 

 

5 JUSTIFICATIVA DO PLEITO 

 

O município de São Félix do Xingu – PA não dispõe, atualmente, de espaço fixo destinado 

a SEMTEPS, SEMCULT e SEMTUR em função disto, serão feitas adaptações do antigo prédio da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESPA, Casa do Juiz e Casa do Promotor e 

repassado para esses setores, essas obras trará imensurável benefício aos servidores públicos visto 

que o espaço de atendimento será mais amplo e um ambiente de trabalho mais adequado, assim 

tendo uma produtividade maior. 

 

 

 

 

 

 

São Félix do Xingu (PA), 02 de Março de 2021. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

ANDERSON ALVES DE CARVALHO 

Engenheiro Civil 

CREA GO n.º 151912764-2  

 

 


