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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA 
Zona Rural de Conceição do Araguaia – PA. 

 

1- APRESENTAÇÃO 

Este Projeto prevê a Aquisição de Equipamentos e Construção de 

Agroindústria na sede do município de Conceição do Araguaia-PA. 

2 - CONCEPÇÃO DO PROJETO 
 

As Obras de Construção de Agroindústria consiste basicamente na 

construção de 67,50 m² de alvenaria, com piso cerâmico, janelas de vidro com 

tela de fibra de vidro, portas de madeira, forro de gesso, revestimento cerâmico 

nas paredes do banheiro e cozinha até o pé direito, pintura interna e externa, 

instalação elétrica e hidrossanitária. 

4- DESCRIÇÃO 

Generalidades. 

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos 

necessários para Construção de Agroindústria com Serviços Preliminres, 

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

Barracão da Obra, Movimento de Terra para Fundações, Fundação, Estrutura, 

Paredes, Revestimento Interno e Externo, Pavimentação, Cobertura, 

Esquadrias, Pinturas e Acabamentos, Forro, Instalações Elétricas, Instalações 

Hidrossanitárias, Diversos, Limpeza Final. A execução das obras seguirá em 

todos os pormenores os desenhos e textos explicativos do projeto. 

Serviços Inicias 

Consiste na limpeza manual do terreno, instalação de placa de 

identificação da obra (Padrão Caixa), com dimensões 3 x 2,0 m, em chapa de 

zinco, será afixada em vigotas 6 x 12 cm. 

Locação da obra com gabarito de tábuas corrida. 

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 



 

 

engenheiro, e encarregado. 

Instalação de Canteiro e Barracão de Obra 

Consiste nos serviços de construção de barracão, instalações provisórias 
de água e energia. 

Movimento de Terra Para Fundação 
Envolve todos os serviços de escavação aterro e reaterro. 

Fundação 
Consiste na armação dos blocos e pilares, lançamento e aplicação do 

concreto. 

Estrutura 
Consiste na fabricação de formas para pilares, escoramento, armação de 

aço, lançamento de concreto. 

 

Paredes 

Consiste na alvenaria de vedação, composta de blocos cerâmicos furados 

na vertical. 

Revestimento Externo e Interno 

Consiste nos serviços de chapisco, emboço, massa única, reboco e 
revestimento cerâmico nas paredes do banheiro e cozinha. 

Pavimentação 

Consiste nos serviços de contrapiso, armagassa e piso cerâmico. 

Cobertura 

Consiste em trama de aço composta por ripas, caibros e terças, 
telhamento com telha cerâmica de encaixe tipo romana e cumeeira. 

Esquadrias 

Consiste na colocação de portas de madeira e janelas de alumínio de 
correr com vidros e janela de aço tipo basculante para banheiro com vidro 
comum. 

 

Pinturas e Acabamentos 

Consiste nos serviços de pintura nas paredes de alvenaria externas e 
internas e janelas. 



 

 

 

Forro 

Consiste na colocação de forro de régua em PVC. 

Instalações Elétricas 

Consiste nas instalações de pontos de iluminação, tomadas, quadro de 
distribuição e luminárias.  

Instalações Hidrossanitárias 

Consiste na instalação de ponto de consumo terminal de água, 
instalações de tubo em pvc e sumidouro. 

Diversos 

Consiste na colocação das peças sanitárias dos banheiros. Incluindo kit 
de acessório para banheiro em metal, e chuveiro elétrico comum. 

Bancada de mármore com cuba de embutir para a cozinha, e tela de fibra 
de vidro para as janelas.   

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, 12 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

Lorhany Katriny Rodrigues Miranda 
Engenheira Civil 

 


