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MEMORIAL DESCRITIVO
Obra
Reforma do Recinto de Exposições "Benedito
Viriato de Campos"

Município
LAGOINHA, SP.

Endereço da Obra
Rua Cap. João Felisbino, s/nº Centro

N° de Folhas
03.

ART
28027230190097104.

Data
25-jan-19

1 – OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo justificar e complementar o
PROJETO DA OBRA DE REFORMA DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES “BENEDITO
VIRIATO DE CAMPOS” e seus respectivos documentos conforme normas
específicas vigentes e necessidades para a perfeita execução da obra objeto deste a
contento da Contratante, a fim de atender as especificações e obrigações conforme
a municipalidade.

2 - DESCRIÇÕES DO OBJETO
Reforma do Recinto de Exposições “Benedito Viriato de Campos”, localizado
na Rua Capitão João Felisbino, s/n. Compreende a área de intervenção de 467,62
metros quadrados.

3 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
3.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 – Placa de Identificação da Obra
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A placa deverá ser afixada em local indicado pela contratante de acordo com
modelo entregue pela Secretaria Municipal de Planejamento e Obras. O item
remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme
normas e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta
resolução, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm, remunera também o
fornecimento de estrutura em madeira para fixação do banner em pontaletes e
sarrafos em Pinho-do-Paraná ("Araucária angustifolia"), ou Quarubarana ("Erisma
uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"),
travamento realizado a cada 1,5 m com pontalete, pintura em tinta PVA para
madeira; inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para instalação
completa da placa.
3. 2 – TELHADO
3.2.1 – Estrutura de Madeira

A estrutura de madeira deverá atender o fornecimento de: madeira seca
maciça, referência "Goupia glabra" (conhecida como Cupiúba), ou "Erisma
uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp"
(conhecida como Cambará), ou "Manilkara spp" (conhecida também como
Maçaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a resistência à
compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190, livre de esmagamentos,
isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de
deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento ou qualquer outro defeito que
comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura
abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e
porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos;
equipamentos e a mão de obra necessária para a confecção e montagem de
estrutura completa em tesouras com vãos de 10,01 até 13,00 m, para cobertura de
telhas onduladas em cimento reforçado com fio sintético, plástico, ou alumínio,
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constituída por: armação principal em treliças paralelas (tesouras) e trama com
terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto aprovado pela Contratante
e/ou Fiscalização e determinações na NBR 7190.

A retirada da estrutura e

telhamento existente ficará a encargo da Prefeitura.
3.2.2 – Telhamento CRFS – perfil ondulado

O fornecimento das telhas deverá ser em chapa de cimento reforçado com
fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 8 mm de espessura, em qualquer
comprimento; referência comercial fabricação Brasilit ou equivalente; materiais
acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira
e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a
montagem completa das telhas.
3.2.3 – Cumeeira normal CRFS – perfil ondulado

O item remunera o fornecimento das peças de cumeeira nos modelos:
normal, e normal terminal, com ângulos variáveis de 10º (graus) até 30º (graus), em
cimento reforçado com fio sintético (CRFS), para perfil ondulado; referência
comercial fabricação Brasilit ou equivalente; materiais acessórios para a fixação das
peças em estrutura de apoio, metálica, ou de madeira e a mão de obra necessária
para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa da cumeeira.

Lagoinha, 25 de janeiro de 2019.
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