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Obra:Construção do Quiosque dos Artesões

Endereço:Praça José Agostinelli, centro

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução da 

artesões em madeira de pinus tratado com autoclave junto à 

Canoa.O local de implantação deverá ser definido

ou da Secretaria de Turismo. 

Serve também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos 

projetos, prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em planta.

 

Disposições Preliminares 

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas especificações.

Nenhuma alteração nos projetos fornecidos, bem

prévia e autorização dos autores do projeto e aprovação da Contratante.

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os projetos e especificações.

A Contratante manterá auto

fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada.

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes 

estiverem em desacordo com os projetos e especificações.

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão

necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou tempor

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira 

qualidade e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com 

exceção de eventuais serviços de remanejamento 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem empregados nos 

serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação 

de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos 

mesmos. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

onstrução do Quiosque dos Artesões 

Praça José Agostinelli, centro- Capão da Canoa/RS. 

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução da 

em madeira de pinus tratado com autoclave junto à Praça José Agostinelli no 

O local de implantação deverá ser definido pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento

Serve também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos 

projetos, prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em planta. 

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas especificações.

Nenhuma alteração nos projetos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem consulta 

prévia e autorização dos autores do projeto e aprovação da Contratante. 

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os projetos e especificações.

A Contratante manterá autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e 

fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes 

verem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo mais que for 

necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou tempor

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira 

qualidade e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com 

exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem empregados nos 

los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação 

de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos 
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O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução da construção do quiosque dos 

Praça José Agostinelli no município de Capão da 

pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento 

Serve também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos 

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas especificações. 

como nessas especificações pode ser feita sem consulta 

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os projetos e especificações. 

ridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes 

obra, o transporte e tudo mais que for 

necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira 

qualidade e estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com 

onde estiver explícito o reaproveitamento. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem empregados nos 

los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação 

de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos 
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A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais especializados 

e devidamente habilitados, para 

qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da 

Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

A Contratada deverá responsabilizar

consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclar

dos detalhes construtivos e das recomendações constantes nas presentes especificações, sobretudo deverá 

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

Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias de energia, água, proteção do 

meio ambiente no entorno da obra e outros serão de responsabilidade da empresa executora, realizados com 

material próprio e sem ônus para o contratante.

Disposições gerais: A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART 

ou RRT) de responsável técnico pela execução dos serviços e outros.

 

Dos serviços:Trata-se da construção de um conjunto de quiosques em madeira de pinus tratado

autoclave, nas dimensões conforme detalhamento em projeto, todo em madeira bitolada e aplainada

32 quiosques individuais para o uso dos artesões locais

 

O local de instalação deve ser previamente sinalizado com fitas ou faixas de demarcação

dos serviços e segurança dos transeuntes.

A fixação das peças de madeira será com pregos 

O fechamento das paredes se dará por lambri 

Deverá possuir assoalho macho e fêmea, sobre barrotes de guias 

a cada 40 cm e madres em caibros também de eucalipto tratado de seção 5x10 cm

O forro também deverá ser de pinus tratado, incluindo cama de forro.

Deverá possuir em seus cantos, colunas 

sustentação conforme projeto. Assim como todo o conjunto de amarrações necessários como, cintas e linhas

A platibanda a ser executada, deverá possuir fechamento com madeira de deck boleado em pinus tratado

07 cm. 

A cobertura será composta de telhas de fibrocimento 5 mm

calhas em alumínio e condutores de 
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A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais especializados 

e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. A 

qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da 

Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços ou em 

consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação 

dos detalhes construtivos e das recomendações constantes nas presentes especificações, sobretudo deverá 

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

preliminares não previstos, como: instalações provisórias de energia, água, proteção do 

meio ambiente no entorno da obra e outros serão de responsabilidade da empresa executora, realizados com 

material próprio e sem ônus para o contratante. 

rais: A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART 

ou RRT) de responsável técnico pela execução dos serviços e outros. 

se da construção de um conjunto de quiosques em madeira de pinus tratado

s dimensões conforme detalhamento em projeto, todo em madeira bitolada e aplainada

32 quiosques individuais para o uso dos artesões locais. 

O local de instalação deve ser previamente sinalizado com fitas ou faixas de demarcação

dos serviços e segurança dos transeuntes. 

e madeira será com pregos galvanizados. 

O fechamento das paredes se dará por lambri deitado de macho e fêmea de 2,5x12 cm

Deverá possuir assoalho macho e fêmea, sobre barrotes de guias de eucalipto tratado 

e madres em caibros também de eucalipto tratado de seção 5x10 cm

O forro também deverá ser de pinus tratado, incluindo cama de forro. 

Deverá possuir em seus cantos, colunas sobressalentes de pinus tratado

Assim como todo o conjunto de amarrações necessários como, cintas e linhas

A platibanda a ser executada, deverá possuir fechamento com madeira de deck boleado em pinus tratado

de telhas de fibrocimento 5 mm, fixada conforme especificações do fabricante

calhas em alumínio e condutores de pluvial em tubos PVC 100 mm. 
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A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais especializados 

desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. A 

qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da 

Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços ou em 

consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos. 

ecerá que não teve dúvidas na interpretação 

dos detalhes construtivos e das recomendações constantes nas presentes especificações, sobretudo deverá 

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

preliminares não previstos, como: instalações provisórias de energia, água, proteção do 

meio ambiente no entorno da obra e outros serão de responsabilidade da empresa executora, realizados com 

rais: A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART 

se da construção de um conjunto de quiosques em madeira de pinus tratado em 

s dimensões conforme detalhamento em projeto, todo em madeira bitolada e aplainada, totalizando 

O local de instalação deve ser previamente sinalizado com fitas ou faixas de demarcação para oisolamento 

de 2,5x12 cm. 

de eucalipto tratado de 10 cm, distanciados 

e madres em caibros também de eucalipto tratado de seção 5x10 cm. 

ratado de seção 14x14 cm, para 

Assim como todo o conjunto de amarrações necessários como, cintas e linhas. 

A platibanda a ser executada, deverá possuir fechamento com madeira de deck boleado em pinus tratado de 

, fixada conforme especificações do fabricante, e 
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A estrutura do telhado, composta por tesouras, caibros e ripas, deverá ser em madeira de eucal

As portas e janelas, deverão ser feitas com o mesmo material de fechamento das paredes (lambri), devendo 

possuir dobradiças e fechaduras, sendo a janela de articulação superior conforme projeto.

Deverá ser realizado também toda a rede elétric

e lâmpadas. 

 

Pintura: Os quiosques receber

equipe de engenharia da Secretaria de meio ambiente e planejamento.

 

Das disposições finais: 

Toda estrutura de madeira aparente que receber corte de serra, deverá ser realizado um serviço de 

arredondamento das arestas, com lixadeira rotativa ou plaina, para que se elimine as arestas vivas e farpas de 

madeira. 

 

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 será inteiramente da empresa 

executora dos serviços.  

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado.

A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem reavaliados pelas 

empresas participantes da licitação.

As propostas deverão contemplar materiais, mão

O prazo de conclusão desta ob

  

 

   _____________________

    Filipe B. Marques da Silva

      Eng. Civil   

            CREA/RS 171.406  
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A estrutura do telhado, composta por tesouras, caibros e ripas, deverá ser em madeira de eucal

As portas e janelas, deverão ser feitas com o mesmo material de fechamento das paredes (lambri), devendo 

possuir dobradiças e fechaduras, sendo a janela de articulação superior conforme projeto.

Deverá ser realizado também toda a rede elétrica dos quiosques, com a instalação de tomadas, interruptores 

eceberão duas demãos de pintura do tipoStain, em tonalidade a ser definida pela 

equipe de engenharia da Secretaria de meio ambiente e planejamento. 

Toda estrutura de madeira aparente que receber corte de serra, deverá ser realizado um serviço de 

arredondamento das arestas, com lixadeira rotativa ou plaina, para que se elimine as arestas vivas e farpas de 

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 será inteiramente da empresa 

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado. 

A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem reavaliados pelas 

empresas participantes da licitação. 

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 

de conclusão desta obra é de 60 dias. 

               Capão da Canoa, 11

____         __________________

s da Silva    Jonatas Luz Dariva 

   Eng. Civil 

   CREA/RS 183.797 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 

 

3 

A estrutura do telhado, composta por tesouras, caibros e ripas, deverá ser em madeira de eucalipto tratado. 

As portas e janelas, deverão ser feitas com o mesmo material de fechamento das paredes (lambri), devendo 

possuir dobradiças e fechaduras, sendo a janela de articulação superior conforme projeto. 

a dos quiosques, com a instalação de tomadas, interruptores 

Stain, em tonalidade a ser definida pela 

Toda estrutura de madeira aparente que receber corte de serra, deverá ser realizado um serviço de 

arredondamento das arestas, com lixadeira rotativa ou plaina, para que se elimine as arestas vivas e farpas de 

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 será inteiramente da empresa 

A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços executados. 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem reavaliados pelas 

Capão da Canoa, 11 de setembro de 2018. 

__________________ 

  


