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Os serviços consistem em checagem de toda a área da cobertura que é de 
aproximadamente 5.500 m2 com re-fixação e troca de todos os parafusos 
estragados, obturação possível de furos nas telhas, reparação de danos 
incluindo reposição e/ou substituição de telhas soltas e/ou furadas 
irrecuperáveis, re-grampeação das telhas soltas, recolocação de cumeeiras 
que faltam nas laterais, vedação das áreas de reparo, limpeza de calhas e 
inspeção preventiva de tesouras, terças e ligações. 
 
Deverá estar incluso nos serviços, o material necessário para a reforma 
como telhas novas de zinco, parafusos, rebites, veda-calha, silicones e 
chapas para reposição de cumeeiras. 
 
Os serviços deverão ser executados com pessoal capacitado e treinado 
para o tipo de serviço, com experiência em estruturas e coberturas 
metálicas, com capacitação e treinamento para trabalho em grandes alturas 
e com uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e para acesso á 
locais de grandes alturas. 
 
Ficarão a cargo do contratado, todos os equipamentos necessários para a 
execução do serviço, além dos EPI conforme a legislação, como martelos, 
chaves, cordas, cadeirinhas de segurança, freios automáticos, travas anti-
quedas, ascensores e des-ascensores, furadeiras, parafusadeiras, talhas, 
guinchos, enfim, todo e qualquer equipamento e ferramenta que se fizer 
necessário para a execução do serviço. Também ficarão à cargo do 
contratado, os serviços de transporte e guarda do material. 
 
A contratante disponibilizará acesso e consumo de energia elétrica em 
tensão de 127-220V para o serviço e destinará recinto para guarda de 
equipamentos e materiais durante o período da execução dos mesmos. 
 
A cargo da contratada ficará também o seguro e a supervisão preventiva 
contra acidentes de trabalho, além de todo e qualquer encargo incidente 
sobre os serviços e exigidos pelas legislações trabalhista, fiscal e 
previdenciária. 
 
A remuneração dos serviços executados à contratada será conforme 
boletim de medição com base na  planilha de orçamento referencial que faz 
parte desse processo e o prazo de execução deverá ser de 30(trinta) dias. 
 
Ao final dos serviços, a contratada deverá fornecer relatório das atividades 
desenvolvidas detalhado, inclusive com fotografias de cada etapa de  
execução, para registro histórico e eventual checagem administrativa. 


