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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

MUNICIPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES 

DE UMA CLINICA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), 

LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA. 

LOCAL: AVENIDA ARAGUAIA, N° 1309 - EM FRENTE À UEPA, BAIRRO VILA 

CRUZEIRO. 

 
 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever os, 

serviços e dados gerais para contratação de uma empresa especializada para 

prestação de serviços de adequação de prédio para instalações de uma clinica e centro 

de atenção psicossocial (CAPS), no município de Conceição do Araguaia, Avenida 

Araguaia, N° 1309 - Em Frente à UEPA, bairro vila cruzeiro. 

 

CONCEPÇÃO DO PROJETO 

A obra de contratação de uma empresa especializada para prestação de 

serviços de adequação de prédio para instalações de uma clinica e centro de atenção 

psicossocial (CAPS), Localizada na Avenida Araguaia, N° 1309 - Em Frente à UEPA, 

bairro vila cruzeiro, município de Conceição do Araguaia-PA. Possui área total de 

1.178,96 m². 

DESCRIÇÃO 

Generalidades 

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos 

necessários para a contratação de uma empresa especializada para prestação de 

serviços de adequação de prédio para instalações de uma clinica e centro de atenção 

psicossocial (CAPS), Localizada Localizada na Avenida Araguaia, N° 1309 - Em Frente 

à UEPA, bairro vila cruzeiro, município de Conceição do Araguaia-PA. 

A adequação será composta por serviços preliminares, retiradas e demolições, 

cobertura, alvenaria, esquadrias, reparos de trincas e rachaduras, revestimento, pisos, 
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instalações hidrossanitárias, louças e metais, instalações elétricas, incêndio, poço 

artesiano, pintura, paisagismo, muro, galpão, anexos, serviços complementares. 

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÕES DE UMA CLINICA 

E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). 

Serviços preliminares 

Consistirá na instalação de Placa de obra em lona com plotagem de gráfica, 

limpeza manual de vegetação em terreno com enxada e administração local. 

  

Demolições e Retiradas 

Consistirá na demolições de alvenaria, concreto simples e retirada de 

fechaduras. 

Cobertura 

Consiste na revisão existente do telhado e rulfo do prédio do caps e clinica, execução 

de telhado da passarela a ser executada e telhamento da entrada da clinica. 

Alvenarias   

Consiste na execução de alvenarias e divisórias no banheiro. 

Esquadrias 

Consiste na instalação de portões na entrada do caps e anexos e na entrada 

existente do caps e clinica. 

Revestimento 

Consiste na execução de reboco revestimentos cerâmicos no caps e clinica. 

Pisos 

Consiste na execução de piso sextavado, aterros, regularização de solo e 

calçada em concreto moldado em loco.  

Instalações hidros sanitárias 

Consiste na execução de pontos de água e esgoto e execução de fossa séptica, 

filtro anaeróbio e sumidouro. 

Louças e metais 

Consiste no na instalação de vasos, pias, cubas, torneiras, mictórios, papeleiras 

e barras de apoio PNE. 
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Instalações eletricas 

Consiste na entrada de energia com poste e medidor, pontos de ar-

condicionado, luminárias, tomadas, cabos de cobres, disjuntores e qudros de 

distribuição. 

Incêndio 

Consiste na execução de instalação de extintores, tubos de aço galvanizado e 

abrigo para hidrantes além do registro de recalque. 

 

 

Poço artesiano 

Consiste na execução de poço artesiano com profundidade de 30 metros, 

bomba submersa, e torneira de boia para caixa d´água. 

Pintura 

Consiste na execução de pintura e lixamento de paredes, portas de madeira e 

teto. 

Paisagismo 

 Consiste na execução de plantio de grama esmeralda, lioxe3ira tipo moeda, 3 

banco de concreto. 

Muro 

 Consiste na execução de muro com todos os serviços previstos em planilha para 

cerca a edificação.   

Galpão 

 Consiste na execução do galpão completo com todos os serviços previstos em 

planilha. 

Anexos 

 Consiste na reforma completa dos anexos conforme serviços citados na planilha. 

Serviços complementares 

 Consiste na limpeza geral da obra. 

 

Entrega da obra 
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A obra deverá apresentar perfeito funcionamento de todas as instalações, 

equipamentos e aparelhos. 

 

2. VIRGÊNCIA DE OBRA E DO CONTRATO 

Prazo da obra 180 dias 

Prazo de vigência do contrato 300 dias  

 

Conceição do Araguaia, 24 de Outubro de 2022. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
Wellington dos Reis Mendes 

ENG. CIVIL - CREA-PA: 152023619-0 
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