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MEMORIAL DESCRITIVO

Esse documento tem por objetivo fornecer subsídios à execução dos
serviços de “Manutenção da Cobertura e Esquadrias” do imóvel sito à Rua do
Sol, nº 660, Centro, em São Luís/MA, a serem contratados pela Fundação
Municipal de Patrimônio Histórico – FUMPH.
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SERVIÇOS INICIAIS
A empresa contratada deverá, assim que receber a Ordem de Serviço,
providenciar a licença da obra na prefeitura e o respectivo registro no CREA/MA
ou CAU/MA.
A seguir, terá um prazo de cinco dias úteis para efetuar a mobilização para
início dos serviços contratados.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
O prazo de execução proposto será de 40 (quarenta) dias, e se iniciará
após a assinatura da ordem de serviço.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Essa etapa compreende a carga e o transporte do entulho gerado pelos
serviços de revisão da cobertura, como a retirada das telhas cerâmicas
quebradas ou danificadas, substituição das telhas não coloniais colocadas
indevidamente no telhado ao longo dos últimos anos, do madeiramento que terá
que ser substituído, das calhas em chapa metálica e de PVC a serem
substituídas, restos dos tubos de queda que serão retirados além das
argamassas provenientes do encaliçamento das cumeeiras, espigões e
beribicas que serão refeitos. O local de destino desse material deverá ser
submetido à aprovação da Fiscalização pela Contratada.
ESQUADRIAS
O serviço a ser executados nessa etapa se resume ao fechamento com
folhas de compensado naval 6 mm, estruturadas com tábuas e caibros de
madeira maçaranduba, daquelas esquadrias que se encontram muito
danificadas permitindo a entrada das águas provenientes das chuvas,
acarretando danos aos pisos de madeira, forros e rebocos internos.
As esquadrias a serem vedadas serão:
1º Pavimento:
1.
2.
3.
4.

Porta P11 na copa,
Janela J4 na copa,
Janela J5 na circulação,
Janela J3a na Coord. de Patrim. Cult.,

01 un. x 1,11 x 3,66 m = 4,07 m²;
01 un. x 1,18 x 2,05 m = 2,42 m²;
05 un. x 0,98 x 3,30 m = 16,22 m²;
02 un. x 1,12 x 2,89 m = 6,47 m²;
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2º Pavimento:
1.
2.
3.
4.

Janela P14a no Hall do elevador
Janela P14a na PRO CIDADES
Janela P14g na PRO CIDADES
Janela P19a na Coord. de Rel. Sociais

03 un. x 1,12 x 2,89 m = 9,71 m²;
02 un. x 1,12 x 2,89 m = 6,47 m²;
01 un. x 1,50 x 2,89 m = 4,34 m²;
02 un. x 1,20 x 2,89 m = 6,94 m².

COBERTURA
Essa etapa contempla aqueles serviços que justificam a necessidade
dessa contratação, a revisão urgente da cobertura.
A revisão da cobertura se iniciará com a retirada de todo o telhamento
eliminando as telhas danificadas e aquelas que, apesar de intactas, não são do
mesmo modelo da maioria que compõe o telhado (colonial) impossibilitando um
encaixe correto entre as telhas, permitindo a passagem das águas das chuvas.
A retirada do telhamento será efetuada por partes, começará no prédio principal,
onde os problemas de infiltração são mais graves e somente após a sua
conclusão serão iniciados os serviços no prédio menor.
Após a retirada das telhas será verificado a integridade das peças de
madeira que compõe a trama da cobertura, efetuando-se a substituição das
danificadas por outras nas mesmas dimensões das existentes. Após a conclusão
dos serviços de revisão do madeiramento da cobertura, deverá ser efetuada a
imunização das peças de madeira com imunizante incolor tipo PENETROL ou
similar.
O serviço de substituição da calhas em chapa metálica ocorrerão
paralelamente ao telhamento. As tubulações de descidas das águas pluviais
existentes deverão ser testadas, desobstruídas quando for o caso e, se
necessário, substituídas.
As calhas em PVC serão substituídas por novas e serão instalados 04
(quatro) novos condutores em PVC soldável para calha pluvial D=100 mm.
Concluído o telhamento, as novas cumeeiras, espigões e beribicas
deverão ser argamassadas com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:9.
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LIMPEZA GERAL
Após a conclusão de todos os serviços contratados, a obra deverá ser
totalmente limpa. Deverão ser recolhidos todos os resíduos provenientes dos
serviços executados, equipamentos e materiais utilizados pela Contratada
deverão ser retirados do canteiro da obra. Paredes, vidros, esquadrias e metais
deverão ser limpos de poeira e restos de argamassas ou quaisquer outros
produtos.

............................................................................................
Ígor Vinícius Mendes Câmara Novaes
Superintendente de projetos do PAC Cidades Históricas
Eng. Civil - CREA: 111475105-7/MA
Matrícula FUMPH: 467367-1
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