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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES – MÃO DE OBRA 
 

01- OBJETO 
 

Memorial descritivo e quantitativo para a substituição de telhas no ginásio de esportes 
Otília Bunn localizada na Rua Jacob Guilherme Bunn, Centro de Rancho Queimado.  

 
02- TELHADO 
 
O telhado do ginásio de esportes Otília Bunn necessita de substituição de todas as 

telhas.  
A contratada deverá fazer a retirada da telha antiga sem danificar as mesmas. As telhas 

retiradas devem ser empilhada junto ao ginásio onde possa chegar o caminhão. Colocar a 
nova telha metálica (Alumínio, Zinco e Silício) trapezoidal com onda de 40 mm e com chapa de 
0,50 mm com largura útil de 98 cm. Sendo que deverá ser colocado os calços de plástico junto 
com as hastes nos vigotes de concreto. Em cada telha deverão ser colocados três hastes e três 
calços por fileira de vigote de concreto. E os parafusos de costura a cada 50 cm na emenda 
das telhas. Prazo para execução do serviço será de 30 (trinta) dias. 

 

03- GARANTIA 
 

Para os serviços de mão de obra a garantia mínima será de 2 (dois) anos.  
 

04- RECEBIMENTO 
 

A contratada receberá pelos serviços somente após a completa finalização dos 
serviços e a aprovação dos mesmos. 
 
 

05- ENCARGOS SOCIAIS 
 

A contratada é responsável por todos os encargos sociais dos serviços 
contratados. A contratada deverá apresentar o número da CEI para recolhimento do 
INSS com comprovante do recolhimento do mesmo. 
 

06- VISITA TÉCNICA 
 

A empresa interessada em participar da licitação deverá realizar uma visita 
técnica no local para avaliar os serviços a serem desenvolvidos. A visita deverá ser 
realizada com agendamento prévio com o engenheiro civil André José Campos através 
do telefone (48) 99935 0680. Com a visita técnica será realizada a emissão de um 
atestado para ser utilizado na licitação. A visita poderá ser realizada até no máximo 3 
(três) dias úteis antes da data de entrega da proposta. 


