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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

• Objetivo da obra: Construção de Centro Comunitário; 

• Local: Córrego dos Moinhos; 

• Proprietário: Prefeitura Municipal de Coimbra;  

• Responsável Técnico e responsável pela fiscalização: Daniela Fernanda Silva , CREA: 

229261/D; 

• Cronograma de obra: 1 mês. 

2. GENERALIDADES  

Este memorial tem por finalidade descrever como será feito a instalação de telhado em 

telha metálica galvanizada bem como a instalação de portas e janelas, conforme 

especificado abaixo. O serviço será realizado após autorização prévia da fiscalização.  

3. ESPECIFICAÇÕES PARA TELHADO  

 

3.1.  Cobertura em telha metálica 

Será instalado cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo dupla e 

termoacústica com duas faces trapezoidais. O preenchimento será em poliestireno 

expandido/isopor e o acabamento será com pintura em uma face na cor branca, 

conforme especificado em projeto e planilha orçamentária fornecidos.   

 

3.2.  Engradamento do telhado 

A estrutura metálica e o engradamento metálico serão em aço. Será aplicado um 

fundo preparador anticorrosivo em superfície metálica e pintura na cor solicitada pela 

fiscalização da obra. As dimensões estão especificadas em projeto.  

 

3.3. Cumeeira 

Será instalado cumeeira galvanizada trapezoidal, conforme especificado em projeto. 

 

3.4. Calha  

Será instalado calha em chapa galvanizada, conforme especificado em projeto. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES PARA ESQUADRIAS 

 

4.1.  Janelas 

Serão instalados 12 (doze) portas do tipo maxim ar de alumínio com vidro temperado 

liso do tipo fumê nas dimensões de 0,61 x 1,50 m. Os locais para instalação estão 

especificados em projeto fornecido. 

4.2. Portas  
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Serão instalados 3 (três) portas de correr em vidro temperado liso do tipo fumê, com 

quatro folhas com dimensão total de cada porta 3,50 x 2,40 m. Os locais para 

instalação estão especificados em projeto fornecido.  

 

Coimbra, 23 de agosto de 2022. 

 

 

 

__________________________ 

Daniela Fernanda Silva  

Eng. Civil – 229261/D 
 

 
Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos 
mesmos para elaboração da presente proposta. 
E em consonância aos referidos documentos, declaramos: 

1 – Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta 
do contrato em anexo; 

2 – Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do conjunto 
proposta, é de 60 (sessenta) dias; 

3 – Que o prazo para iniciar a prestação de serviços será de 05(cinco) dias a contar do recebimento da Ordem 
de Serviços/Nota de Empenho; 

4 – Que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente 
licitação; 

 
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com 
todas as características do objeto e exigências constantes no edital. 

 
PREFERENCIALMETE 
BANCO OFICIAL 
CONTA CORRENTE: 
AGÊNCIA: 

 
Local, _________________, ___ de ______________________ de 2022. 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa proponente 

 


