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MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA-RS
ENDEREÇO: LINHA CAPINZAL
OBRA: CERCAMENTO DO CAMPO CAPINZAL
CIDADE: CONSTANTINA - RS

 APRESENTAÇÃO
A presente obra está localizada na Linha Capinzal, CONSTANTINA – RS. Se trata de cercamento de campo de futebol, incluindo portão. O cercamento é em tela galvanizada 5x10cm, na altura de 2,20m, com pilares de sustentação em pré-moldado, 40 pilares. 
	As despesas legais, tais como: CREA, INSS, impostos, seguros e outros referentes à construção/execução estarão à encargo da empresa vencedora do processo licitatório.

1 SERVIÇOS INICIAIS E DE ENGENHARIA

- Limpeza e preparo da área:
Será limpa a área a ser construída, removendo-se a camada vegetal, e obstáculos que prejudiquem a implantação da obra.
	
 -Locação da obra: A locação da obra será feita a partir de cotas estabelecidas no projeto. O quadro de obra será realizado com guias fixadas em estacas de eucalipto. As guias deverão estar no esquadro e perfeitamente niveladas. O quadro da obra será afastado 1m das paredes exteriores deverão ser locadas a partir de suas faces externas, tendo como referência o vértice do quadro, assim como as paredes internas locadas pelos eixos respectivos. 

- Fiscalização e acompanhamento da obra
	A Empresa executora deverá manter profissional Mestre de obra com permanência em tempo integral no canteiro de obra, também dispor de Engenheiro Civil ou Arquiteto, Responsável Técnico pela execução da obra, em permanente acompanhamento da mesma.

- Demolições de palanques e telas existentes
A Empresa executora deverá demolir o existente, pilares existentes, para o início das obras.


2- CERCAMENTO
	O cercamento será executado em tela galvanizada malha 5 x 10 cm, na altura de 1,80 metros, com pilares em pré-moldado de 10x10cm, cravados em profundidade de 0,70m, com altura total de 2,20m, conforme orçamento anexo.
	Será executado portão em tela, de correr, com mesma altura do cercamento, conforme medidas e orçamento anexo.

4- SERVIÇOS FINAIS
	A obra deverá ser entregue limpa e livre de qualquer tipo de entulho.


NOTA: Todo e qualquer serviço, deverá ser executado conforme projeto e memorial não sendo permitidas alterações sem autorização escrita do responsável técnico sob pena do proprietário ou o construtor arcarem com as responsabilidades pelo que vier a ocorrer.


Constantina, 09 de janeiro de 2020.


_______________________________________
Micheli Delatorre
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