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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

MUNICIPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

OBRA: REFORMA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 

(SAMU) 

LOCAL: BAIRRO CENTRO 
 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as 

especificações técnicas, serviços e dados gerais para a reforma do serviço de 

atendimento móvel de urgência (SAMU) no município de Conceição do Araguaia. 

 

2. CONCEPÇÃO DO PROJETO 

A reforma do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) terá área total 

de 230,79m². 

 

3. DESCRIÇÃO 

Generalidades 

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos 

necessários da reforma do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) em 

Conceição do Araguaia. A obra será composta por Demolições e retiradas, movimento 

de terra, fundações, estrutura, paredes e painéis, cobertura, impermeabilização, 

esquadrias, revestimento, pisos, pinturas, instalações elétricas, instalações hidros 

sanitárias, aparelhos louças, metais e acessórios sanitários. 

Demolições e Retiradas 

Consiste nas demolições e retiradas de alvenarias que vão ser demolidas 

conforme o projeto. 

 

Movimento de terra  

Consiste na escavação de valas para execução de alvenarias. 

 

Fundações 

Consiste na execução de concreto ciclópico. 
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Estrutura 

Consiste na execução de estrutura de janelas e portas de verga e contraverga. 

Paredes e painéis 

Execução de alvenaria incluindo chapisco e reboco, e execução de divisória 

divilux. 

Cobertura 

Execução de cobertura em madeira incluindo encaibramento, ripamento e telha 

plan. 

Impermeabilização 

Consiste no processo de descupinização de estruturas de madeira, e também 

será executado a impermeabilização asfáltica para alvenarias. 

Esquadrias 

  Será realizado o assentamento de esquadrias, janelas, portas e box. 

Revestimento 

  Será realizada a execução de revestimento cerâmico em paredes e pisos. 

Forro 

  Será realizada a execução de forro PVC em réguas. 

Pintura 

  Será realizada a pintura de paredes internas e muro com massa pva e selador e 

tinta acrílica. 

 

Implantação Elétrica 

Consiste nas instalações de novos acessórios incluindo a parte básica de 

instalações elétricas. 

 

Instalações hidro sanitárias 

Consiste nas instalações de novos acessórios de instalações hidro sanitárias.  

 

Aparelhos, Louças, Metais E Acessórios Sanitários. 
 

Execução de instalações de louças, metais e acessórios.  

 

Limpeza final da obra 

Consiste na limpeza final para a entrega da obra. 

http://www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br/


ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO D O ARAGUAIA 

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE 
Trav. Ver. Virgulina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 / Conceição do Araguaia-PA / CNPJ: 17.453.467/0001-90 

 

 

 

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br   saudesmsca@yahoo.com.br  

Entrega da obra 

A obra será entregue deverá apresentar perfeito funcionamento de todas as 

instalações, equipamentos e aparelhos. 

 

Conceição do Araguaia, 30 de Março de 2022 

 

 

 

                                                         __________________________________________ 

Jonilson César do Nascimento Silva 
Eng. Civil. CREA/RN: 151.172.773-0 
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