
 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Objeto. 

Imóvel institucional situado na Avenida Anysio Chaves Nº 1001, bairro 

Aeroporto na cidade de Santarém Pará. 

 

 

1 – PROPRIETÁRIO: 

1.1 Câmara Municipal de Santarém.  

                 CPJ:  

1.2 Av. Anysio Chaves nº. 1001, Bairro Aeroporto Velho – Santarém Pará. 

 

2 – CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: 

2.1. Imóvel localizado na Avenida Anysio Chaves, Bairro Aeroporto Velho no 

Município de Santarém Pará. 

2.2 Imóvel com uma área a ser ampliada de 140,90 m², contendo no 

pavimento térreo: Recepção; sala de autenticação; sala de arquivo; wc; sala de 

registro e reconhecimento de certidões. 

 

            3 – CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: 

            3.1 Fundação em concreto corrido, sapatas, vigas, cintas, pilares, empena e 

laje. 

3.2 Alvenaria em tijolo de barro de seis furos. 

3.3 Cobertura toda estrutura em madeira de lei coberta com chapa ondulada 

de fibrocimento de 5 mm 

3.4 Esquadrias externas janelas em alumínio vidro temperado. 

3.5 Esquadrias internas portas em madeira de lei e pintura em esmalte 

sintético 
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3.6 Revestimento nas paredes internos com chapisco no traço 1/3 e reboco 

paulista e pintura em tinta acrílica sobre massa corrida e selador acrílico, nos wc’s 

revestimentos cerâmicos. 

3.7 Revestimento nas paredes externas com chapisco no traço 1/3 e reboco 

paulista e pintura em tinta acrílica sobre massa e selador acrílico 

3.8 Forro em lambri de PVC 0,20 x 6.00m na cor branca. 

3.9 Revestimento de Piso no térreo com contra piso em concreto magro, 

camada niveladora e porcelanato natural. 

3.10 Instalações elétricas e hidrosanitárias de acordo com os projetos e as 

normas das concessionárias. 

3.11 Refrigeração mecânica através de centrais de ar multi split 

3.12 Soleiras e peitoris em granito verde ubatuba 

3.13 Vasos sanitários com caixa acoplada, assento almofadado e lavatórios 

com colunas 

3.14 As empenas serão em concreto com forma externa revestidas em esteira 

de taboa e pintura em tinta acrílica. 

 
 

 

 

 

Santarém 28 de Agosto de 2020 
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