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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

MUNICIPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA E REFORMA NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL 
LOCAL: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, S/N, CENTRO. 
 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as 

especificações técnicas, serviços e dados gerais para a Construção de uma Cozinha e 

reforma na secretaria municipal de Assistência Social no município de Conceição do 

Araguaia-PA. 

2. CONCEPÇÃO DO PROJETO 

A obra de Construção da cozinha na secretaria municipal de assistência social 

terá área total de 17,16 m², e área de reforma de 102,50 m² visa atender a demanda de 

espaço para lazer. 

 

3. DESCRIÇÃO 

Generalidades 

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos 

necessários a obra de uma Cozinha na secretaria municipal de Assistência social em 

Conceição do Araguaia-PA. A obra será composta por Serviços preliminares, 

Demolições e retiradas, Paredes e divisórias, Telhado, Esquadrias, Pisos e forro, 

construção de cozinha incluindo todos os serviços necessários para sua construção e 

bom funcionamento. 

 

Serviços preliminares 

Consistirá na execução de placa da obra em chapa galvanizada. 

Demolições e retiradas 

Consiste na retirada de peças e pilares de madeira além de demolições de pisos, 

bancadas, retirada de pias e retirada de revestimento cerâmico. 
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Paredes e divisórias  

Consiste na execução de alvenaria em locais de retirada de grades e tesouras. 

 

Telhado 

Consiste na execução de limpeza de madeiras existentes e imunização das 

mesmas além de execução de peças para reforço do telhado. 

Esquadrias 

Execução de janelas de vidros em locais de retiradas de janelas de grades 

Piso e forro 

Execução de piso sobre piso na cozinha antiga e pátio e execução de forro pvc 

na cozinha antiga. 

Pintura 

Execução de lixamento, emassamento e pintura. 

Construção da cozinha 

Consiste na realização de serviços básicos de locação de obra, escavação para 

sapatas e vigas, construção de vigas e pilares, paredes em alvenaria de blocos 

estrutural, chapiscos, pintura das paredes, revestimento cerâmico, forro de pvc, 

instalações elétricas, hidrossanitárias, portas madeira e, janelas de vidro. 

 

 

Entrega da obra 

A obra deverá apresentar perfeito funcionamento de todas as instalações, 

equipamentos e aparelhos. 

 

4. VIRGÊNCIA DE OBRA E DO CONTRATO 

Prazo da obra 60 dias 

Prazo de vigência do contrato 120 dias  
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Conceição do Araguaia, 28 de Março de 2022 
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Jonilson César do Nascimento Silva 
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