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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1- APRESENTAÇÃO 

Este Projeto prevê a Reforma de Campo da Praça da Bíblia, na sede do 

município de Conceição do Araguaia-PA 

2 – CONCEPÇÃO DO PROJETO 

 
As Obra de Reforma da Praça da Bíblia, consistem basicamente na 

substituição do piso existente, na ampliação da área verde com aumento e troca 

de grama, plantio de árvores ornamentais, reforma do chafariz, ampliação da 

iluminação, reforma dos quiosques e pontos de táxi, revitalização da concha 

acústica e instalação de playground. 

4- DESCRIÇÃO 

Generalidades. 

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos 

necessários a Reforma da Praça da Bíblia com Serviços Iniciais, Mobilização e 

Desmobilização, Administração da Obra, Instalação de Canteiro e Barracão da 

Obra, Demolições e Retiradas, Chafariz, Pavimentação, Revestimento, 

Paisagismo, Instalações Elétricas, Pintura, Aparelhos, Louças e Metais, Diversos 

e Limpeza Final. A execução das obras seguirá em todos os pormenores os 

desenhos e textos explicativos do projeto. 

Serviços Inicias 

Consiste na instalação de Placa de Identificação da Obra (Padrão Caixa). 

A Placa terá dimensões 3 x 2,0 m, em chapa de zinco, será afixada em 

vigotas 6 x 12 cm, no Padrão Caixa 

Consiste nos serviços de transportes do material de bota-fora. 

Mobilização e Desmobilização 

Consistem nos serviços de mobilização e desmobilização de pessoal, 
material e equipamentos 

Administração Local da Obra 

Consistem na manutenção de equipe de gerenciamento da obra, com 
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engenheiro, e, encarregado. 

Instalação de Canteiro de Obras 

Consiste nos serviços de construção de barracão, banheiro de obra e 
instalações provisórias. 

Demolições e Retiradas 
Envolve todos os serviços de demolições e retiradas dos entulhos. 

Chafariz 

Consiste nos serviços de impermeabilização e assentamento de 
revestimentos cerâmicos. 

Pavimentação 

Consiste nos serviços de Confecção de meio, piso em granito nas 
escadarias, lajota cerâmica nos banheiros dos quiosques e ponto de taxi e piso 
intertravado no restante da praça. 

Revestimento 

Consiste nos serviços de revestimento cerâmico dos banheiros dos 
quiosques e recomposição de reboco. 

Paisagismo 

Consiste na no revolvimento de solo, plantio de grama e árvores 
ornamentais. 

Instalações Elétricas 

Consiste nas instalações de postes ornamentais para reforço de 
iluminação dos boxes, reforço de iluminação do chafariz, troca de luminárias nos 
quiosques. 

Pintura 

Consiste nos serviços de pintura de guarda corpo e portas metálicas, 
pintura de piso na área da Concha acústica e pintura de paredes dos quiosques 
e totens. 

Aparelhos, Louças e Metais 

Consiste na substituição das peças sanitárias dos quiosques e ponto de 
táxi. 

Diversos 

Consiste na instalação de Playground e bancos de praça e na limpeza e 
envernizamento nas pedras que revestem as paredes da praça. 
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Limpeza Final 

Consiste na limpeza final da obra e retirada de entulhos. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da 
fiscalização da obra 

- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos 
serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra 

- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos 
serviços deverá ser comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de oficio 
para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

-  

Conceição do Araguaia, fevereiro de 2019. 

 


