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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

 O presente Memorial Descritivo tem por finalidade determinar e estabelecer as 

condições e o desenvolvimento das obras e serviços de execução de substituição de telhado 

composto de policarbonato no balneário Oswaldo Cruz, neste município de Iraí/RS 

 

TIPO DA OBRA: Substituição de telhado composto de policarbonato no balneário de 

Oswaldo Cruz 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Irai – RS  
                               

1.0 – REMOÇÃO DO TELHADO EXISTENTE: 

 

 Deverá ser providenciado a remoção total do telhado existente de policarbonato, 

com toda a sua estrutura de amarração. O serviço de remoção do telhado deverá ser executado 

obedecendo todas as normativas de segurança de trabalho em altura, ficando toda a 

responsabilidade do fornecimento dos equipamentos de segurança e materiais necessários para 

execução e cumprimento destas normas por parte da empresa executora. 

 

2.0 – INSTALAÇÃO DE NOVO TELHADO: 

 

 Após a completa remoção da estrutura existente, o município realizará a pintura 

da estrutura em ferro que suporta as novas telhas. Concluída a pintura por parte do município a 

empresa poderá realizar a instalação das novas telhas e estrutura de fixação compostas de: 

 

• Cobertura em policarbonato alveolar, cinza 10 x 2100 x 6000 mm refletiva imp. 

• Perfis de alumínio natural 10 x 6000 mm 

• Perfil de alumínio chato de 50 x 6000 mm 

• Gaxeta EPDM 

• Fita WHB 

• Fita porosa 

• Fita de alumínio  

• Parafusos auto perfurantes 

 

 O serviço de colocação do telhado deverá ser executado obedecendo todas as 

normativas de segurança de trabalho em altura, ficando toda a responsabilidade do fornecimento 

dos equipamentos de segurança e materiais necessários para execução e cumprimento destas 

normas por parte da empresa executora.  

 A colocação do novo telhamento inclui os recortes necessários e fechamento de 

todas as laterais da abóboda. 

 

3.0 TÉRMINO DA OBRA: 

 

  Depois de finalizados os serviços, a obra deverá ser entregue limpa, organizada, 

para que seu uso possa ser liberado o mais breve possível.  

                                                         

 

  Iraí, 24 de Junho de 2022. 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Eng. Civil Mateus Arlindo da Cruz Antônio Vilson Bernardi 

Responsável Técnico Prefeitura de Iraí Prefeito Municipal de Iraí 

CREA-RS 237045  

 


