MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA
Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: RESTAURO DO TELHADO DO MERCADO MUNICIPAL
Área coberta = 1.245,00m²
LOCAL: Rua Coronel Manoel Bento, nº 13, Centro, São Luiz do Paraitinga / SP

1. OBSERVAÇÕES PRELIMINARES:
a) O Prédio do Mercado Municipal possui uma área total de 1.820,00m², sendo: 1.245,00m² de
área construída coberta e 575,00m² de pátio interno descoberto.
O serviço de restauro do telhado consistirá em recolocar as telhas deslocadas nas suas
galgas, confeccionar e fixar os grampos entre as telhas e o madeiramento e remover sujeira
existente entre o madeiramento e o telhado.
A área de ajuste das telhas nas suas respectivas galgas, foi estimada em 910,00m²,
(levantamento visual), sendo que a fixação dos ganchos se dará em todas as telhas.
b) Este memorial é de caráter geral, sendo possível a não utilização de técnicas, serviços ou
materiais especificados nas normas técnicas.
c) Todos os locais que vierem a ser danificados devido a execução dos serviços objeto deste
projeto, serão reconstruídos na sua condição original.
d) Este memorial tem por objetivo orientar a empresa a executar a obra segundo as
indicações contidas no projeto, com o máximo de qualidade.

2. MATERIAIS / SEVIÇOS:
- As telhas são do tipo “calha” e “canal” modelo colonial grande. Em caso de perdas durante a
execução dos serviços, as substituições deverão ser com telhas “idênticas.
- Os grampos que serão usados para a fixação das capas nos canais, serão feitos em arame
galvanizado 12 – Ø2,76mm – 21m/kg, cortados e dobrados no local da obra, conforme detalhe
no projeto.
- Serão montadas 2 (duas) torres de andaime de 6,0m. onde ficará um ajudante servindo
material ao oficial que estará em cima do telhado. Este oficial irá fixar os grampos sob as
telhas, ajustar as galgas e efetuar a limpeza necessária.
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- As calhas e condutores de águas pluviais serão limpos, reparadas ou substituídas (se houver
necessidade), mediante avaliação da fiscalização do Dep. de Obras.

3. IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES:
Deverá ser fixada em local visível a placa de identificação da obra, com os padrões indicados
pela fiscalização. A área deverá ser isolada com fitas zebradas e cones para garantir a
segurança dos pedestres.

4. LIMPEZA GERAL:
Na ocasião da entrega da obra, a empresa contratada deverá executar uma limpeza geral, com
utilização de caçamba para descarte de entulho em local autorizado.

São Luiz do Paraitinga, 29 de outubro de 2018.
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