
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

 

 

NOME DO PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA:  Rua Lagoa Vermelha – Sananduva/RS 

AUTOR DO PROJETO:   Eng. Civil Rudinei Gregio – CREA/RS 176755 

NATUREZA DA OBRA:   Reforma  -          Área: 2.392,00 m² 

***************************************************************************** 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

 

Este Memorial complementa as especificações técnicas da obra de substituição da 

cobertura do Centro Esportivo Victor Camozzato no Município de Sananduva, conforme projetos 

em anexo, bem como as especificações dos materiais a serem utilizados. 

 

 

OBJETIVO 

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que receberão 

os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na substituição da cobertura do 

Centro Esportivo Victor Camozzato. 

A reforma deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto. Toda e qualquer 

alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando 

melhorias, só serão admitidas com autorização do responsável técnico e das partes interessadas 

de comum acordo. 

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

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

técnica. 

 

PLACA DA OBRA 

 

As placas dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em local visível, 

colocadas no início dos trabalhos, bem como as demais placas exigidas pelos órgãos 

conveniados. 

 

RETIRADA DAS TELHAS DE ALUZINCO 

 

 A retirada das telhas deverá ser feita de forma ordenada, de modo que não se permita a 

entrada de chuva para o interior do imóvel. Para tal, deverá analisar as condições climatológicas 

antes de se iniciar os serviços ou ser feito um sistema de proteção que evite a entrada de água, em 

caso de chuva. 



Ao retirarem as telhas, deverão cuidar para não danificar as mesmas, pois as que 

apresentarem condições de serem reutilizadas, serão usadas em obras de caráter social pela 

secretaria de habitação. 

Causo não seja possível a retida individual das telhas, devido a oxidação entre elas 

causado pelo tempo que foi executada a cobertura e/ou por produtos que foram utilizados na 

tentativa de corrigir as goteiras existentes, a telhas deverão ser cortadas em tamanho de 2,00 

metros de largura por 11,50 metros de comprimento. 

Após a retirada das mesmas, estas deverão ser armazenadas em local, escolhido pelo 

responsável pela fiscalização, seguro e não sujeito a choques mecânicos, devera ser transportado 

até este local apropriado, de forma a não causar poeira, sujeira ou incômodo aos usuários do 

Centro Esportivo. 

 

COBERTURA EM TELHA ALUZINCO 

 

 A cobertura será executada com telhas tipo ondulada de Aluzinco 0,50 mm, fixadas a 

estrutura metálica existente através de parafusos de pressão, preferencialmente que as telhas 

sejam no comprimento de 23,00 metros, para que não seja necessária a realização de emenda nas 

telhas. 

Os parafusos para fixação das telhas serão auto atarraxante com ponta broca. Cabeça com 

flange especial, arruela de vedação em EPDM, montada. 

No recobrimento das telhas, entre uma telha e outra, devera ser colocada fita dupla face, 

tipo VHB, com largura mínima de 19,0 milímetros e espessura de 2,0 milímetros. A utilização da 

fita tem por objetivo a estanqueidade da água. 

A instalação da cobertura deverá ser realizada por pessoas especializadas, devendo ser 

observadas as rigorosas especificações técnicas do fabricante. 

O trânsito no telhamento durante a execução dos serviços será sempre sobre tábuas, 

colocadas no sentido longitudinal e transversal, estas por sua vez transferirão a carga para as 

peças da estrutura. 

 

LIMPEZA DA OBRA 

 

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. 

Todo entulho será removido do terreno pela contratante, a empreiteira será responsável 

por transportar os entulhos ate local apropriado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Qualquer modificação no projeto terá que ter prévia aprovação do projetista. 

O vencedor da licitação será responsável pela fixação da placa dos responsáveis técnico 

pelo projeto, responsável pela execução e fiscalização. 



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

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

técnica.  

Os resíduos devem ser descartados em conformidade com legislação vigente, sendo de 

total responsabilidade do contratado. 

Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as 

Normas da ABNT e normas locais. 

 

 

 

Sananduva/RS, 18 de maio de 2015. 

 

 

 

 

       

_____________________________ _____________________________ 

Antonio Roberto Caldato Eng. Civil Rudinei Gregio 

Prefeito Municipal CREA/RS - 176755 

 

 


