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 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA 

OBRA: REFORMA DO POSTO MUNICIPAL ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

NIVEA PADIN, REFORMA DO POSTO MUNICIPAL ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMILIA MARIA PEREIRA DA SILVA, REFORMA DO POSTO MUNICIPAL 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA JOSÉ CARLOS DE FARIA LAMEZA. 

LOCAL: BAIRRO CAPELINHA, TRANQUEDO NEVES, CENTRO. 

 

 CONSIDERAÇÕES 

 Estas especificações destinam-se a estabelecer as normas e condições 

para os serviços de reforma do posto municipal estratégia de saúde da família Nivea 

Padin, reforma do posto municipal estratégia de saúde da família Maria Pereira da 

Silva, reforma do posto municipal estratégia de saúde da família José Carlos de Faria 

Lameza do município de Conceição do Araguaia. As especificações destinam-se a 

definir perfeitamente todos os materiais e serviços a serem executados. 

 A reforma será executada de acordo com as especificações, projetos, 

normas específicas e normas da ABNT. 

 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica. 
 
2.0 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

2.1 - Retirada de reboco ou emboço. 

2.2 - Retirada de esquadria com aproveitamento. 

2.3 - Retirada de esquadria sem aproveitamento. 

2.4 - Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento.  

2.5 - Retirada de ventilador de forma manual. 

 

3.0- COBERTURA 

3.1 - Retirada de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluso içamento. 

(revisão do telhado existente) 

3.2 - Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso 

transporte vertical.  

3.3 – Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 

águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.  

3.4 – Descupinização consiste na limpeza de madeiras.  

3.5 – Imunização para madeira consiste na impermeabilização de madeiras. 
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4.0- ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

4.1 - Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, (espessura 14 cm) FCK 

= 14,0 MPA, para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando 

colher de pedreiro.  

4.2 - Emboço com argamassa 1:6:adit. plast. 
4.3 - Reboco impermeabilizante. 
 
5.0- REPAROS 

5.1- Reparo de trincas e fissuras. 
 

6.0- ESQUADRIAS 

6.1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura 
de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.   
6.2 - Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva).  
  
7.0 CLIMATIZAÇÃO 
7.1 - Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 BTU/H, ciclo frio - 
fornecimento e instalação.  
7.2 - Ponto p/ar condicionado (tubul.,cj.airstop e fiaçao). 
 
8.0- INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

8.1 - Ponto de água incl. tubos e conexões. 
8.2 - Ponto de esgoto incl. tubos e conexões. 
8.3 - Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em 
PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e 
instalação.  
8.4 - Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação.  
8.5 - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso 
engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.  
8.6 - Bancada de granito com cuba de embutir e torneira para lavatório. 
 
9.0- INSTALAÇÕES ELETRICAS 

9.1 - Canaleta 20x20mm 

9.2 - Lâmpada compacta fluorescente de 15 w, base e27 - fornecimento e instalação.  

9.3 - Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para 

ponto elétrico - fornecimento e instalação.  

 

10.0- PISOS E FORROS 

10.1 - Limpeza de forro removível com pano úmido.  
10.2 - Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático. 
10.3 - Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura 
de fixação.  
10.4 - Limpeza de superfície com jato de alta pressão.  
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11.0 - REVESTIMENTO 

11.1 - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra 
de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura 
inteira das paredes.  
11.2 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 
60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².  
 
12.0 - PINTURA 

12.1 - Aplicação e lixamento em paredes, uma demão. 
12.2 - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.  
12.3 - Emassamento de parede c/ massa acrílica. 
12.4 - Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura.  
12.5 - Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em madeira, 2 demãos.  
12.6 - Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada 
a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 
demãos).  
 
13.0 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

13.1 - Placa em lona com plotagem de gráfica 
 
ENTREGA DA OBRA 

Deverão apresentar funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e 

aparelhos. 

Conceição do Araguaia, 18 de Maio de 2022. 
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