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MEMORIAL DESCRITIVO 

1- APRESENTAÇÃO 

Este Projeto prevê a Reforma do Terminal Rodoviário Robson Gurjão, no município 

de Conceição do Araguaia - PA. 

2- CONCEPÇÃO DO PROJETO 

REFORMA COMPLEMENTAR DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA/PA terá área total de 639,86 m², conforme projetos e quantitativos 

discriminados na planilha de preço referencial em anexo. 

3- DESCRIÇÃO 

Generalidade 

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral a reforma 

complementar da rodoviária municipal no município de Conceição do Araguaia com o 

recurso próprio, firmado entre a Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia. A obra 

será composta por Serviços Preliminares, Mobilização e Desmobilização, Administração 

Local da Obra, Revestimentos, Pavimentação, Esquadrias/Ferragens, Forro, Pintura, 

Instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitários e Limpeza Final. 

Serviços Iniciais 

Os serviços preliminares consistirão na colocação de placa de identificação da obra, 

locação da obra, limpeza manual do terreno com retirada de entulhos, carga e descarga 

mecânica e transporte local com caminhão. 

Mobilização e Desmobilização 

Consistirão nos serviços de Mobilização e Desmobilização de pessoal e 

equipamentos para a execução da Obra. 
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Administração Local da Obra 

Consiste na Administração local da obra com a presença permanente de 

encarregado, almoxarife e acompanhamento semanal do engenheiro. 

Revestimentos  

Constitui-se de chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, emboço 

para recebimento de cerâmica em argamassa, revestimento cerâmico para paredes 

internas com placas tipo grês de dimensões 33x45cm, revestimento cerâmico para 

paredes externas em pastilhas de porcelana 0,5x0,5m, massa única para recebimento e 

pintura e cantoneiras de alumínio. 

Pavimentação  

Consiste de contrapiso em argamassa, revestimento cerâmico para piso com placas 

tipo grês de dimensões P 45x45cm, piso industrial de alta resistência com espessura de 

8mm, cantoneira de ferro galvanizado de abas iguais, 1 1/2x1/4. 

Esquadrias e Ferragens 

Constitui-se de vidro temperado incolor, espessura de 8mm, fecho/fechadura com 

puxador concha, com tranca tipo trava, e porta de alumínio tipo veneziana com guarnição. 

Forro 

Consiste em forro de PVC liso para ambiente comerciais. 

Pintura 

Constitui-se de pintura com tinta protetora acabamento grafite, pintura com tinta 

latéx acrílica em paredes, fundo selador latéx PVA em pares, pintura esmalte fosco em 

madeira e aplicação de tinta à base de epóxi sobre o piso. 

Instalações Elétricas 

Constitui-se de pontos de iluminação, tomadas, pontos de iluminação pública. 
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Instalações Hidrossanitárias 

Constitui-se de ponto de consumo terminal de água fria, instalações de tubos de 

PVC, suporte para caixa d’água, fossa e sumidouro para os rejeitos. 

Limpeza Final 

Será feita a limpeza da obra, e instalada a placa de inauguração. 

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. 

Conceição do Araguaia, maio de 2021. 
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