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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

MUNICIPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA 

LOCAL: BAIRRO EMERÊNCIO 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as 

especificações técnicas, serviços e dados gerais para a Reforma da Praça da 

Rodoviária no município de Conceição do Araguaia. 

2. CONCEPÇÃO DO PROJETO 

A obra de Reforma da Praça da Rodoviária terá área total de 6152,00 m², visa 

atender a demanda de espaço para lazer e práticas esportivas, divido em cinco áreas. 

 

3. DESCRIÇÃO 

Generalidades 

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários a 

das obras de Reforma da Praça da Rodoviária de Conceição do Araguaia conforme 

Convênio SICONV 903003/2020 firmado entre a Prefeitura Municipal de Conceição do 

Araguaia e o Ministério do Turismo - MTUR com interveniência da Caixa Econômica 

Federal. A obra será composta por Administração Local, Instalação de Canteiro de 

Obras Mobilização e Desmobilização, Demolições e Retiradas, Faixa Elevada, 

Pavimentação, Pintura, Instalações Elétricas, Quadra de Areia, Parque de Areia, Letra 

Caixa, Paisagismo, Diversos. 

Instalação de Canteiro 

Consistirá na colocação de placa de identificação da obra, execução de almoxarifado, 

instalação provisória de água, execução de sanitário e vestiário e, entrada provisória de 

energia elétrica. 

Mobilização e Desmobilização 
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Consistirão nos serviços de Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos 

para a execução da Obra. 

Demolições e Retiradas 

Consiste na demolição do pavimento intertravado, alvenaria, recuo de calçada, limpeza 

mecanizada da camada vegetal e carga e descarga do material. 

Faixa Elevada 

Consiste em faixa da altura do meio fio, ligando até o outro lado da rua (rodoviária) 

possibilitando a passagem de pedestres e cadeirantes, com sinalizações horizontal e 

vertical, e grelhas de ferro para possibilitar a drenagem das águas pluviais. 

Pavimentação 

Consiste na pavimentação de piso intertravado nas áreas indicadas no projeto, na 

praça, na rua onde houve recuo da calçada, e no estacionamento para Vans. 

Pintura 

Consiste na pintura das calçadas de concreto magro já existentes, pés dos bancos 

existentes, faixas do estacionamento e ponto onde ficam os moto taxistas. 

Instalações Elétricas  

Consiste em postes de aço com lâmpada de LED. O letreiro terá lâmpadas de LED 

para iluminação do mesmo. A quadra de areia terá refletores. Um único quadro de 

distribuição. Será um disjuntor exclusivo para quadra e outros para as praças. 

Quadra de Areia 

Será de areia retirada de jazida, alambrado com tela de 2,5m de altura e 0,50m de 

peitoril, e conjunto para quadra de vôlei com postes e rede de nylon. 

Parque de Areia 

Será de areia retirada de jazida, com madeira de eucalipto, medindo 1,45m de altura 

sendo, 1,20m envolto por tela de arame, brinquedos para crianças de até 10 anos de 

idade. 
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Letra Caixa 

Será escrito EU (CORAÇÃO) CDA, de chapa de ACM com 1,5m de altura, fixado em 

degrau de concreto. 

Paisagismo 

Consiste no plantio de grama, árvores conhecida na região como Pau-Preto, bancos e 

lixeiras. 

Diversos 

Consiste nas placas de sinalização para travessia de deficientes físicos, pedestres, 

faixa elevada, velocidade máxima, estacionamento para idoso, cadeirante e carros, 

todas fixadas em tubo de aço galvanizado. 

 

Entrega da obra 

A obra será entregue deverá apresentar perfeito funcionamento todas as instalações, 

equipamentos e aparelhos. 

 

Conceição do Araguaia 23 de abril de 2021. 
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