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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM TRAPICHE. 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

ENDEREÇO: VILA COCO, RIO CUPIJÓ – CAMETÁ/PA, 68400-000. 

1. OBJETIVO  

O presente memorial tem por finalidade determinar de forma específica a descrição dos 

materiais e das técnicas construtivas utilizadas na Construção de um Trapiche na Vila Coco, 

Rio Cupijó em Cametá-PA, além das orientações gerais para o bom entendimento do projeto. 

2. GENERALIDADES 

 O objeto em questão trata-se da Construção de um Trapiche na Vila Coco, Rio 

Cupijó Cametá-PA; 

 Deverá ficar presente na obra um conjunto completo contendo todos os projetos, 

memoriais descritivos e ART’s, em locais de fácil acesso e manuseio, até sua entrega final; 

 A mão-de-obra e os materiais a serem empregados na execução dos serviços 

deverão ser de boa qualidade, em obediência a estas especificações e aos padrões em vigor; 

 A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. 

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas 

especificações, visando melhorias, deverá ser comunicada com antecedência ao órgão 

fiscalizador; 

 Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando 

os mesmos não se apresentarem de acordo cm as especificações, detalhes ou normas de boa 

qualidade. 
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3. QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QTD. 

 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica M2 3,00  

1.2 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos UN 2,00  

1.3 Locação da obra a trena M2 188,45  

2 ESTRUTURA EM MADEIRA  

2.1 
Pilar em madeira aparelhada *20 X 20*, maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região 
M 185,20  

2.2 Viga aparelhada *6 x 20* cm maçaranduba, angelim ou equivalente da região M 874,00  

2.3 
Tábua de madeira aparelhada *2,5 x 25* cm maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região - (tabique) 
M 789,60  

2.4 Guarda-corpo em mad. lei envernizado h=1,0m M2 72,44  

3 MATERIAIS E ACESSÓRIOS  

3.1 Prego de aço polido com cabeça - (galvanizado) KG 92,00  

3.2 Barra rosqueada (3m) 3/8" UN            40,00  

3.3 

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um 

edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 

af_12/2015 

KG 646,80  

3.4 
Barras de transferência, aço CA-50 de 10,0 mm fornecimento e instalação. 

af_11/2017 
KG 177,60  

3.5 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) M3 8,40  

3.6 Forma c/ madeira branca M2 95,11  

3.7 Desforma M2 95,11  

4 ESTRUTURA E COBERTURA  

4.1 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada M2 142,90  

4.2 Cobertura - telha plan M2 142,90  

4.3 Cumeeira de barro M 16,61  

4.4 Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) M 50,42  

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

5.1 Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado M2 142,90  

5.2 Acrílica semi-brilho c/ massa e selador M2 105,11  

5.3 Limpeza final e entrega da obra M2 188,45  

4. COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS  

Deverão ser atendidas todas as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), a fim de garantir a qualidade do produto final, assim como da saúde 

e segurança dos trabalhadores que participarão da sua execução. A seguir, estarão descritos os 

detalhes e parâmetros dos serviços de execução a serem seguidos: 

 

4.1. Serviços preliminares 
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Inicialmente deverá ser confeccionada a placa da obra em Placa de obra em lona com 

plotagem de gráfica, com dimensões de 2,00x1,50 m padrão e arte gráfica a ser fornecida; 

Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos; 

Locação da obra a trena. 

 

4.2. Estrutura em Madeira 

Pilar em madeira aparelhada *20 X 20*, maçaranduba, angelim ou equivalente da 

região; 

Viga aparelhada *6 x 20* cm maçaranduba, angelim ou equivalente da região; 

Tábua de madeira aparelhada *2,5 x 25* cm maçaranduba, angelim ou equivalente da 

região - (tabique); 

Guarda-corpo em mad. lei envernizado h=1,0m. 

 

4.3. Materiais e Acessórios 

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de 

múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015; 

Barras de transferência, aço CA-50 de 10,0 mm fornecimento e instalação. af_11/2017; 

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento); 

Forma c/ madeira branca e Desforma; 

Prego de aço polido com cabeça - (galavanizado) e Barra rosqueada (3m) 3/8". 

 

4.4. Estrutura e Cobertura 

Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada; 

Cobertura - telha plan; 

Cumeeira de barro e Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira).  

 

4.5. Serviços complementares 

            Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado; 

             Acrílica semi-brilho c/ massa e selador; 

Por fim, o canteiro deverá ser desmontado e desmobilizado. Deverá ser feita a limpeza 

completa do local. A obra será considerada pronta e entregue somente após o aceite por parte 

da fiscalização e do contratante e a emissão do Termo de entrega Provisória e Definitiva. 
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Cametá, 09 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Carlos Eduardo V. dos Santos 

Engenheiro Civil 

CREA 151296034 – 9 
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JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO DE UM TRAPICHE NA VILA 

COCO, RIO CUPIJÓ – CAMETÁ/PA. 

OBRA: CONSTRUÇÃO. 

 

 INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem por objetivo a execução da Construção de um Trapiche na Vila 

Coco, Rio Cupijó – CAMETÁ/PA. As obras deverão ser executadas em conformidade 

com a metodologia, e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas 

Brasileiras vigentes. 

1. OBJETO 

Planejar e Construir a área, de forma a oferecer aos usuários um espaço em condições 

adequadas de uso, embarque e desembarque de cargas e passageiros, propiciando uma 

nova alternativa para as pessoas e fomentando o escoamento da produção para quem 

utilizar este espaço público. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 A presente reivindicação tendo em vista que aquela comunidade já há vários anos vem 

solicitando do poder público uma melhor conservação e utilização deste local. 

Assim é importante a construção do objeto, pois a mesma visa promover uma nova rota 

de embarque, desembarque e escoamento de produção. 

 

3. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área escolhida para o projeto de construção do objeto, situado na Vila Coco, Rio 

Cupijó – Cametá/Pa. 

 

 

 

 

 

 



    
                                           
                                SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 
                          PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
       SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  

Av. Gentil Bittencourt, N° 01 – Centro – Cametá – Pará – CEP:68400-000  
e-mail: seplangcametapa@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Figura 1 - 

Localização da área. Fonte: Adaptado do Google Earth. 
 

4. ACESSO AOS LOCAIS 

Os acessos aos da obra será feito por meio terrestre e fluvial. 

 

 

5. CUSTO DAS OBRAS 

O custo total do empreendimento será conforme a Planilha. 

 

 

6. DAS RESPONSABILIDADES 

A responsabilidade da CONTRATADA será a execução de todos os itens orçados 

conforme disposto em planilha. 

 

7. ANEXOS   

Fotos tiradas “in loco” da área de execução da obra. 
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      Cametá, 09 de outubro de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Eduardo V. dos Santos 

Engenheiro Civil 

CREA 151296034 - 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    
                                           
                                SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 
                          PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
       SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  

Av. Gentil Bittencourt, N° 01 – Centro – Cametá – Pará – CEP:68400-000  
e-mail: seplangcametapa@gmail.com 

Segue em anexo fotos da área de execução da obra: 

 
 

 

 

 
 


