MEMORIAL DESCRITIVO
Objeto:
Local:
End.:
Prop.:

TROCA DE COBERTURA.
CÂMARA MUNICIPAL DE LINS
Rua – Maestro Carlos Gomes,Nº 23. Centro de Lins/SP.
Prefeitura Municipal de Lins.

O objeto deste trata-se de reforma da cobertura da câmara municipal localizada na Rua Maestro
Carlos Gomes,23, no centro do município de Lins, com a retirada de telhas existentes e ripas existentes e
instalações do telhamento em chapa de aço com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, com espessura de 0,5 mm
com poliuretano. Os serviços deverão ser executados de acordo com a boa técnica de construção, por
profissionais qualificados e com segurança. Todos os serviços serão vistoriados.
SERVIÇOS PRELIMINARES:
A executora da obra será responsável pelo fornecimento do material e mão de obra necessários à
execução dos serviços, assim como mobilização, fornecimento de placa de identificação de obra (3x1,5m)
que deverá estar em local de boa visibilidade , transporte e segurança de materiais e manutenções que se
fizerem necessárias durante o período de execução da obra.
Os serviços deverão ser realizados rigorosamente em conformidade com as normas técnicas.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:
As demolições e retiradas da estrutura da cobertura será feita em etapas conforme for sendo feitas a
colocação de ripas/terças,e da cobertura , visto que esta estrutura é a cobertura existente propriamente dita.
OBS: Todo o material de descarte decorrentes da remoção, deverá ser encaminhado até a caçamba,
de modo a não causar incômodos aos usuários do prédio, e transportado para a correta destinação do
entulho, de acordo com a legislação, sendo de total responsabilidade do contratado.
ESTRUTURA METÁLICA E TELHA DA COBERTURA:
A troca deverá ser executada de acordo com o projeto. A empresa vencedora do certame deverá
fornecer projeto especifico referente à confecção cobertura e também memorial de cálculo da estrutura e
ART de projeto e confecção da estrutura e execução completa da obra. A ART de execução ou confecção da
estrutura metálica poderá ser emitida por outra empresa desde que esta seja a fabricante da estrutura. A
telha será de chapas de aço, com epóxi e poliéster, tipo sanduíche e com espessura
de
0,5mm,
com
poliuretano bem como a rufos e calhas que serão de chapas de aço galvanizados nº 26, com corte de 0,5m e
deverão ser instalados conforme indicação em projeto.
LIMPEZA FINAL:
O Local e seu entorno deverão estar limpos, sem qualquer tipo de resíduos ou manchas nas paredes,
vidros ou chão.
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