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Obra: Pavimentação 

mourões de concreto junto a

Endereço:Rua Ari Silveira de Souza, Esq. Rua 35

 

O presente memorial 
pavimentação blocos de concreto intertravado e 
junto à área da UBS Zona Nova
porventura venham a surgir na interpretação dos 
detalhamentos indicados em planta. 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta 
dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e 
presentes especificações, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e 
confirmar os serviços que deverão ser realizados.

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra será responsável pelo 
fornecimento do material necessário à implantação, assim como pela mobilização, 
manutenção e desmobilização do canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área 
de instalação do canteiro deverá estar nas condições idênticas às encontradas. Sem ônus 
ao contratante. 

Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias de 
energia, água, tapumes, proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de 
responsabilidade da empresa executora, realizados com 
para o contratante. 

Disposições gerais:H
obra, a mesma deverá ser aprovada pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Meio 
Ambiente e Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão da 

A empresa deverá apresen
ou RRT) de responsável técnico pela execução dos serviços e outros.
execução dos serviços, seguir rigorosamente os preceitos das normas da ABNT e as 
normas regulamentadoras do ministério do traba

 

1 – Serviços Iniciais

1.1 – Placa de Obra:

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuá
dados da obra. A placa deverá ser afixada
principal do empreendimento, sua medida terá que ser igual ou superior
existente na obra, respeitando as
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MEMORIAL DESCRITIVO 

avimentação em blocos de concreto intertravado e cerca

junto a UBS Zona Nova. 

Ari Silveira de Souza, Esq. Rua 35 – Capão da Canoa 

emorial descritivo tem por finalidade orientar a 
locos de concreto intertravado e cerca de tela com mourões de concreto

a UBS Zona Nova,serve também para dissipar quaisquer dúvidas
porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo às cotas e 
detalhamentos indicados em planta.  

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta execução esclarecerá que não teve 
dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constante

, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e 
confirmar os serviços que deverão ser realizados. 

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra será responsável pelo 
material necessário à implantação, assim como pela mobilização, 

manutenção e desmobilização do canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área 
de instalação do canteiro deverá estar nas condições idênticas às encontradas. Sem ônus 

s os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias de 
, proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de 

responsabilidade da empresa executora, realizados com material próprio e sem ônus 

Havendo a necessidade de alguma alteração
ser aprovada pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Meio 

Ambiente e Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. 
A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART 

ou RRT) de responsável técnico pela execução dos serviços e outros.
execução dos serviços, seguir rigorosamente os preceitos das normas da ABNT e as 
normas regulamentadoras do ministério do trabalho (NR18 e NR35). 

Iniciais: 

: 

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuá
dados da obra. A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso 

do empreendimento, sua medida terá que ser igual ou superior
existente na obra, respeitando as seguintes medidas: 2,50m x 1,00m. 
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cercade tela com 

Capão da Canoa - RS 

tem por finalidade orientar a execução da 
cerca de tela com mourões de concreto 

para dissipar quaisquer dúvidas que 
, prevalecendo às cotas e 

esclarecerá que não teve 
das recomendações constantes das 

, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e 

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra será responsável pelo 
material necessário à implantação, assim como pela mobilização, 

manutenção e desmobilização do canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área 
de instalação do canteiro deverá estar nas condições idênticas às encontradas. Sem ônus 

s os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias de 
, proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de 

material próprio e sem ônus 

necessidade de alguma alteração no decorrer da 
ser aprovada pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Meio 

 
tar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART 

ou RRT) de responsável técnico pela execução dos serviços e outros. E durante a 
execução dos serviços, seguir rigorosamente os preceitos das normas da ABNT e as 

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os 
em local visível, preferencialmente no acesso 

do empreendimento, sua medida terá que ser igual ou superior a maior placa 
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A placa deverá ser confeccionada em chapa
com espessura de 1,25mm
(7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m).

 

2 – Cercamento com tela e mourões de concreto

2.1 – Cercamento: 
 

Constituído por mourões de concreto de seção 12x12cm, H= 2,
espaçamento máximo de 3,00m, 
de sapata. O fechamento será executado com tela de arame galvanizado revestido em 
PVC, quadrangular/losangular, fio 14 BWG, bitola final = 2,8mm, malha 8x8 cm, H= 
2,000 metros.  

Deve ser executado uma nova
armado 25Mpa, com 4 barras longitudinais de aço diâmetro 8mm e estribos 5mm a cada 
20cm.O fundo da vala deverá receber um lastro de brita de 5 cm antes da concretagem 
da viga. 

Os cantos e cabeceiras de portões d
45º.  

 

   

  
3 – Portões: 

3.1 – Viga Baldrame:
 
Os portões de correr, entrada e saída de veículos, deverão ser instalados visando 

à execução de viga de concreto 
portões de correr, cuja viga do trilho irá delimitar os alinhamentos da execução dos 
blocos intertravados junto ao portão. A viga será executada em concreto F
com barras de aço CA50 8.00 mm e estribos 
cada 15,00 cm. 

Não será aceito tubo galvanizado como trilho para o apoio e deslizamento do 
portão. 
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verá ser confeccionada em chapa de aço laminado a frio, galvanizado, 
espessura de 1,25mm. Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada 

(7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). 

Cercamento com tela e mourões de concreto: 

Constituído por mourões de concreto de seção 12x12cm, H= 2,
espaçamento máximo de 3,00m, fixados no solo com concreto, formando uma espécie 

O fechamento será executado com tela de arame galvanizado revestido em 
PVC, quadrangular/losangular, fio 14 BWG, bitola final = 2,8mm, malha 8x8 cm, H= 

Deve ser executado uma nova viga baldrame de seção 15x30cm, em concreto 
armado 25Mpa, com 4 barras longitudinais de aço diâmetro 8mm e estribos 5mm a cada 
20cm.O fundo da vala deverá receber um lastro de brita de 5 cm antes da concretagem 

Os cantos e cabeceiras de portões devem possuir mourões de contraventamento a 

 

 Exemplo tela 

Viga Baldrame: 

Os portões de correr, entrada e saída de veículos, deverão ser instalados visando 
de concreto armado de seção 15 x 30 cm e trilho chumbado para os 

portões de correr, cuja viga do trilho irá delimitar os alinhamentos da execução dos 
blocos intertravados junto ao portão. A viga será executada em concreto F

.00 mm e estribos em aço CA60 5.00 mm com espaçamento a 

Não será aceito tubo galvanizado como trilho para o apoio e deslizamento do 
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de aço laminado a frio, galvanizado, 
s suportes e serão de madeira de lei beneficiada 

Constituído por mourões de concreto de seção 12x12cm, H= 2,50m, 
fixados no solo com concreto, formando uma espécie 

O fechamento será executado com tela de arame galvanizado revestido em 
PVC, quadrangular/losangular, fio 14 BWG, bitola final = 2,8mm, malha 8x8 cm, H= 

viga baldrame de seção 15x30cm, em concreto 
armado 25Mpa, com 4 barras longitudinais de aço diâmetro 8mm e estribos 5mm a cada 
20cm.O fundo da vala deverá receber um lastro de brita de 5 cm antes da concretagem 

evem possuir mourões de contraventamento a 

Os portões de correr, entrada e saída de veículos, deverão ser instalados visando 
de seção 15 x 30 cm e trilho chumbado para os 

portões de correr, cuja viga do trilho irá delimitar os alinhamentos da execução dos 
blocos intertravados junto ao portão. A viga será executada em concreto Fck 25Mpa 

em aço CA60 5.00 mm com espaçamento a 

Não será aceito tubo galvanizado como trilho para o apoio e deslizamento do 
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O portão irá se movimentar sobre trilho de alumínio em comprimento 
considerado para a abertura total do portão, não pod
ser chumbado na viga baldrame no momento da concretagem;

Para melhor fixação na viga, o trilho de alumínio deverá ter a seção conforme 
figura a seguir; 

 

 Detalhe do perfil de alumínio do portão de correr
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 – Portão de Correr
 

Conforme projeto, deverá conter dois portões de correr com sua estrutura em 
tubo galvanizado 2”, e seu fechamento com tela galvanizada revestida em PVC e porta 
interna 60x180cm. 

O mesmo deve ser pintado com tinta Esmalte Brilho sobre e
sendo 2 demãos em toda a estrutura inclusive zarcão. 

O portão terá uma porta interna e a mesma deverá ter fechadura de trinco do tipo 
alavanca. 

A estrutura será em tubos de ferro galvanizado diâmetro 1
completo com roletes guias e roldanas reforçadas para o deslizamento no trilho e demais 
acessórios, incluindo haste/olhal para cadeado tamanho 40 mm para o fechamento 
auxiliar pelo lado interno; 

As telas galvanizadas serão do mesmo tipo d
As roldanas deverão ser reforçadas e compatíveis com o esforço e peso do 

portão para seu perfeito funcionamento;
A haste para o engate do cadeado para o fechamento do portão será com solda 

para uso de cadeado pelo lado interno; 
Na parte superior do pilar onde o portão irá deslocar

com roletes guias com chapa também em aço inoxidável reforçada, que servirá de guia 
superior para o deslocamento do portão.
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O portão irá se movimentar sobre trilho de alumínio em comprimento 
considerado para a abertura total do portão, não podendo ser em seção circular, e deverá 
ser chumbado na viga baldrame no momento da concretagem; 

Para melhor fixação na viga, o trilho de alumínio deverá ter a seção conforme 

Detalhe do perfil de alumínio do portão de correr 

Portão de Correr: 

Conforme projeto, deverá conter dois portões de correr com sua estrutura em 
tubo galvanizado 2”, e seu fechamento com tela galvanizada revestida em PVC e porta 

O mesmo deve ser pintado com tinta Esmalte Brilho sobre esquadria de ferro, 
sendo 2 demãos em toda a estrutura inclusive zarcão.  

O portão terá uma porta interna e a mesma deverá ter fechadura de trinco do tipo 

A estrutura será em tubos de ferro galvanizado diâmetro 1.1/4”, tipo quadro “X”, 
completo com roletes guias e roldanas reforçadas para o deslizamento no trilho e demais 
acessórios, incluindo haste/olhal para cadeado tamanho 40 mm para o fechamento 

As telas galvanizadas serão do mesmo tipo da cerca;  
s roldanas deverão ser reforçadas e compatíveis com o esforço e peso do 

portão para seu perfeito funcionamento; 
haste para o engate do cadeado para o fechamento do portão será com solda 

para uso de cadeado pelo lado interno;  
do pilar onde o portão irá deslocar-se será fixado um suporte 

com roletes guias com chapa também em aço inoxidável reforçada, que servirá de guia 
r para o deslocamento do portão. 
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O portão irá se movimentar sobre trilho de alumínio em comprimento 
endo ser em seção circular, e deverá 

Para melhor fixação na viga, o trilho de alumínio deverá ter a seção conforme 

Conforme projeto, deverá conter dois portões de correr com sua estrutura em 
tubo galvanizado 2”, e seu fechamento com tela galvanizada revestida em PVC e porta 

squadria de ferro, 

O portão terá uma porta interna e a mesma deverá ter fechadura de trinco do tipo 

tipo quadro “X”, 
completo com roletes guias e roldanas reforçadas para o deslizamento no trilho e demais 
acessórios, incluindo haste/olhal para cadeado tamanho 40 mm para o fechamento 

s roldanas deverão ser reforçadas e compatíveis com o esforço e peso do 

haste para o engate do cadeado para o fechamento do portão será com solda 

se será fixado um suporte 
com roletes guias com chapa também em aço inoxidável reforçada, que servirá de guia 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento
Av. Paraguassú, 1881 

 

 

 
 

 

Modelo de tela e moldura de metal interna para fixaç

 

 
4– Pavimentação:Deve

interno em blocos de concreto intertravado do tipo unistein
conforme projeto. 

4.1 – Limpeza eRegularização

A empresa deverá 
passeio, com a retirada da camada vegetal, executar a 
solo existente. O mesmo s
imperfeições e nivelado. O material removido deverá ser lev

 

4.2 – Meio-fio:  
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Modelo de tela e moldura de metal interna para fixação da tela 

Deve-se realizar a pavimentação do passeio 
em blocos de concreto intertravado do tipo unistein espessura de 06 cm

Limpeza eRegularização: 

empresa deverá realizar a limpeza da área a receber a pavimentação
, com a retirada da camada vegetal, executar a regularização e compacta
istente. O mesmo se dará de modo manual ou mecânico, deixando o solo sem 

O material removido deverá ser levado para local licenciado.
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se realizar a pavimentação do passeio e parte do pátio 
espessura de 06 cm, 

área a receber a pavimentação do 
e compactaçãodo 

, deixando o solo sem 
ado para local licenciado. 
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Os meios-fios a serem 
qualidade e com as seguintes dimensões por unidade: 100cm x 30cm x 15cm 
25,0Mpa. 

Os meios-fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e 
compactados de forma que fiquem com nivelamento conforme o projeto
cm. 

Os meios-fios deverão atender 
usada no rejunte deve ter traço de 1:3 (cimento e areia).

4.3 – Pavimentação 

A empresa deverá realizar pavimentação 
tipo unistein de 6,0cm de espessura, assentado sobre um colchão de pó de pedra de 05 
cm de espessura. 

O assentando deve se dar 
deixando apenas o arremate junto ao meio
pavimentação. 

É necessária a utilização de linha para assentamento dos pisos para garantir os 
esquadros e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, são 
feitos com serra mármore ou policorte. Para finalizar o assentamento, usa
equipamento vibratório sobre o piso para nivelá
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a serem utilizados serão de concreto pré-fabricado de boa 
qualidade e com as seguintes dimensões por unidade: 100cm x 30cm x 15cm 

 

 

 

 

fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e 
compactados de forma que fiquem com nivelamento conforme o projeto

fios deverão atender as normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser 
ter traço de 1:3 (cimento e areia). 

 em PAVS:  

realizar pavimentação com blocos de concreto
cm de espessura, assentado sobre um colchão de pó de pedra de 05 

 

deve se dar da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, 
deixando apenas o arremate junto ao meio-fio para fazer depois da conclusão da 

É necessária a utilização de linha para assentamento dos pisos para garantir os 
s e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, são 

feitos com serra mármore ou policorte. Para finalizar o assentamento, usa
io sobre o piso para nivelá-lo. 
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fabricado de boa 
qualidade e com as seguintes dimensões por unidade: 100cm x 30cm x 15cm de Fck 

fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e 
compactados de forma que fiquem com nivelamento conforme o projetoe espelho de 18 

s normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser 

com blocos de concreto intertravado do 
cm de espessura, assentado sobre um colchão de pó de pedra de 05 

fio, fazendo panos inteiros, 
da conclusão da 

É necessária a utilização de linha para assentamento dos pisos para garantir os 
s e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, são  

feitos com serra mármore ou policorte. Para finalizar o assentamento, usa-se o 
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O rejuntamento dar-
uma vassoura e utiliza-se novamente o equipamento vibratório para que 
nas juntas. Após a colocação das peças é necessário compactá
ciclos de compactação. 

 

Dos Complementos:

A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de 
execução dos serviços. 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com 
equipamentos adequados. 

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos se
inteiramente da empresa executora dos serviços. 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os servi
serem reavaliados pelas empresas participantes da licitação.

As propostas deverão contemplar materiais, mão
A obra será entregue perfeitamente limpa.
O prazo de conclusão desta obra é de 
 

 

 

 

______________________
Filipe Brehm Marques da Silva

 Eng. Civil 
CREA/RS 171.406  
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-se-á com areia fina, que deve ser espalhada sobre o piso com 
se novamente o equipamento vibratório para que 

nas juntas. Após a colocação das peças é necessário compactá-las, em geral, em dois 

Dos Complementos: 

deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com 

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos se
inteiramente da empresa executora dos serviços.  

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços 
reavaliados pelas empresas participantes da licitação. 
As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos
A obra será entregue perfeitamente limpa. 
O prazo de conclusão desta obra é de 120 dias. 

Capão da Canoa, 10de 

_________________        ____________________
Silva     Jonatas Luz Dariva

       
    CREA/RS 183.797
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sobre o piso com 
se novamente o equipamento vibratório para que a areia penetre 

las, em geral, em dois 

deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com 

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será 

ços, quantidades e preços 

obra e encargos. 

de Julhode 2018. 

___________________ 
Jonatas Luz Dariva

Eng. Civil 
CREA/RS 183.797 


