PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma de telhado do Ginásio Waldomiro Macarenko
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.
2 DESCRIÇÃO DO OBJETO
A área está localizada no Centro, na Rua Dr. Armando Salles Oliveira. Possui área de 1271,00 m².

Imagem 1 – Localização da área

Fonte: Google Maps, 2020.
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O objetivo é realizar a troca das telhas do ginásio e o sistema de descargas atmosféricas.
3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
As presentes especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e fixar as características técnicas a serem
observadas para a execução da Urbanização da Praça Jardim Renascença.
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.
3.1 Serviços preliminares
A placa de obra de dimensões 2,0 m de comprimento e 1,5 m de altura, em lona com impressão digital deverá ser colocada
pela Contratada em um local visível na praça.
3.2 Retirada da cobertura
As telhas do telhado existente devem ser retiradas junto com as calhas, o material deve ser descartado em caçambas.
3.3 Colocação de Telhas
Deverá ser colocada telha do tipo Trapézio 40, com espessura de 0,05mm. As calhas laterais e rufos também serão
trocados.
3.4 Sistema de descarga atmosférica
O sistema será composto por duas cordoalhas que serão instaladas sobre a platibanda do ginásio.
3.5 LIMPEZA FINAL
Após a conclusão de todos os serviços, a obra deverá ser entregue limpa, sem resíduos de construção e com a aprovação
de um responsável técnico.
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