PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
Rua Benedito Soares Marcondes nº 300 – CEP. 19.680-000
Telefone (18) 3998-1107 – Fax (18) 3998.1313
CNPJ. 46.444.790/0001-03 – www.joaoramalho.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO:
INTERESSADO:
LOCAL/OBRA:
BAIRRO:
CIDADE:
ÁREAS:
ART:

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Prefeitura Municipal de João Ramalho
Avenida Huet Bacelar, 104
Centro
João Ramalho, SP
Terreno....2.500,00 m²;
Construção....403,92 m²
28027230171957599

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES:
Deverá ser efetuado remoção de piso de lajota sextavada, retirada de calhas e rufos,
luminárias da plataforma de embarque e parte do telhamento conforme indicação em
projeto nas quantidades especificadas em planilha orçamentária; Deverá ser
instalada, provisoriamente, placa de identificação da obra conforme modelo definido
pelo setor de engenharia da Prefeitura;
2.0 – PAVIMENTAÇÃO ESTERNA – PISO ARMADO:
Será executado piso em concreto armado desempenado, fck 25 MPa, espessura de
10 cm, com armação em tela soldada de aço, tipo Q-196 (aço Ø 5,0mm com malha
10 x 10 cm) sobre lastro de pedra britada, espessura de 3 cm. A base deverá ser
regularizada e compactada mecanicamente, sem controle tecnológico de
compactação;
3.0 – COBERTURA:
Será efetuada substituição de faixa do telhamento na largura de 2,00 metros a partir
da calha por telha do mesmo padrão da existente, eliminando as partes danificadas,
num total de 86,40 metros quadrados, conforme indicado no projeto. Deverá ser
eliminado as calhas e rufos, instalando novas peças em chapa de aço galvanizada nº
24, conforme projeto;
4.0 – FORRO:
Será instalado forro em telhas de aço galvanizado, pré-pintada com epóxi e poliéster,
perfil trapezoidal, espessura de 0,50 mm sustentada por perfil “U” simples de aço
galvanizado dobrado 75 x 40 mm, espessura de 2,65 mm, fixados na estrutura de
cobertura conforme detalhamento em projeto;
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5.0 – ALVENARIA DE OITÃO:
Será executado alvenaria complementar no respaldo das paredes externas do
terminal, conforme indicado em projeto, em blocos cerâmicos, uso revestido com
chapisco e emboço desempenado, espessura de 14 cm;
6.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO:
Será instalado, em substituição às retiradas, 8 novas luminárias, retangulares, de
sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescente “HO” de 110 watts, com
reator eletrônico de alto fator de potência, partida instantânea, para 2 lâmpadas;
7.0 – PINTURA :
Deverá ser feito nova pintura em todas as dependências do terminal, recompondo os
ambientes de acordo com a tinta empregada anteriormente, utilizando material de 1ª
qualidade em tantas demãos quanto necessária para uma perfeita cobertura;
8.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES :
Ao termino da reforma, deverá efetuada limpeza geral da obra deixando o prédio em
perfeitas condições de uso.

JOÃO RAMALHO-SP, 30 de maio de 2.017.

AMÉRICO FABRIS JÚNIOR
Engenheiro Civil CREA 060.083.497-6

WAGNER MATHIAS
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