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OBRA: TROCA DO TELHADO DA CASA DIA DO IDOSO 1

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as
características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução das
obras e serviços.
Os elementos básicos de desenho e especificações ora fornecidos são suficientes para a
proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos construtivos usuais.

1.1 NORMAS
Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao prescrito pelas Normas da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis.

1.2 QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS
Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente
na Engenharia, em estrita consonância com as NORMAS TÉCNICAS em vigor.
A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não sendo aceitas
aquelas cuja qualidade seja inferior à especificada. Em caso de dúvida, a mencionada fiscalização poderá
exigir ensaios ou demais comprovações necessárias.

1.3 DÚVIDAS
No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar o engenheiro responsável, devendo todas
as dúvidas serem sanadas antes da apresentação das propostas. Em caso de haver discrepância entre os
desenhos do projeto e as especificações, prevalecerão as informações das especificações.
Durante as obras, a Prefeitura manterá fiscalização de acompanhamento que será responsável
por dirimir as dúvidas porventura surgidas, bem como dar ao executor as informações e detalhes na
realização dos trabalhos.
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2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
As presentes especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e fixar as
características técnicas a serem observadas para a execução da Troca do Telhado da Casa Dia do Idoso 1.
Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao disposto nas normas da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis, e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
No caso de dúvida, estas deverão ser levadas ao conhecimento da fiscalização para o devido
esclarecimento.
A placa de obra de dimensões de 2,0 x 1,5 m em lona com impressão digital deverá ser colocada
em um local visível na Casa Dia do Idoso 1.
As telhas de cerâmica existente devem ser retiradas, inclusive os elementos de fixação e as calhas
que não puderem ser reaproveitadas.
As ripas deverão ser retiradas de forma que não danifique os caibros sobre os quais estão fixadas.
Novo ripamento em madeira de seção 1,5 x 5,0 cm deve ser instalado.
A cumeeira a ser instalada deve ser em cerâmica, em acordo com a telha a ser empregada.
Em seguida, deve ser instalado telha de cerâmica de encaixe.
Calha, rufo e contrarrufo devem ser instalados e pintados com esmalte sintético.
O entulho gerado deve ser acondicionado em caçambas e conduzido até o local de destinação
final regulamentado pela CETESB.
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