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Obra: Revitalização Canteiro Central da Avenida 

Endereço: Avenida 

(divisa) – Capão da Canoa – 

 

O presente memorial 

do Canteiro Central da Avenida 

quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos 

às cotas e detalhamentos indicados em 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta 

dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constante

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, 

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 prov

água, tapumes, proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de 

responsabilidade da empresa executora, realizados com 

contratante. 

Disposições gerais: H

mesma deverá ser aprovada pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Meio Ambiente e 

Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão da 

A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART ou 

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

serviços, seguir rigorosamente os preceitos das normas da ABNT e as normas regulamentadoras 

do ministério do trabalho (NR18 e NR35).

 

1 – Serviços Preliminares

1.1 – Placa de Obra: 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Revitalização Canteiro Central da Avenida Paraguassú 

Avenida Paraguassú trecho entre Avenida Ubirajara e Rua

 RS 

emorial descritivo tem por finalidade orientar a execução d

o Canteiro Central da Avenida Paragussú de Capão da Canoa, serve também 

quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos

às cotas e detalhamentos indicados em projeto.  

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta execução esclarecerá que não teve 

dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constante

obretudo 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

, 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 

Havendo a necessidade de alguma alteração no decorrer da obra

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 

ponsável técnico pela execução dos serviços e outros. E durante a execução dos 

serviços, seguir rigorosamente os preceitos das normas da ABNT e as normas regulamentadoras 

do ministério do trabalho (NR18 e NR35). 

Serviços Preliminares: 
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Ubirajara e Rua Tamoio 

tem por finalidade orientar a execução da Revitalização 

também para dissipar 

projetos, prevalecendo 

esclarecerá que não teve 

dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das 

obretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os 

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do 

manutenção e desmobilização 

do canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar 

isórias de energia, 

, proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de 

material próprio e sem ônus para o 

no decorrer da obra, a 

ser aprovada pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Meio Ambiente e 

A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART ou 

E durante a execução dos 

serviços, seguir rigorosamente os preceitos das normas da ABNT e as normas regulamentadoras 
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A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados 

da obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal 

do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a 

obra, respeitadas as seguintes medidas: 1,00m x 2,50m.

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com 

espessura de 1,25mm para placas laterais à rua. 

A medição deste serviço será por metro 

unidades aplicada nas extremidades da pavimentação.

2 – Demolições: 

 

2.1 – Decapagem/Limpeza

A decapagem será efetuada manual ou mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, 

tomados os devidos cuidados de forma 

despesas com os transportes decorrentes da execução dos serviços de raspagem do terreno e 

limpeza, com a distância média e o volume considerado, determinados no projeto,bem como o 

tipo de veículo utilizado. 

Todos os entulhos provenientes das demolições e do decorrer da obra deverão ser 

retirados do local e transportados em caminhão basculante até 

especializado e licenciado. 

 

2.2 –Escavação: 

A empresa deverá executar a 

para o preparo da estrutura da via que receberá posterior capa asfáltica.

2.3 – Corte: 

 

As partes onde será fechada a travessa do canteiro central, a empresa deverá utilizar 

Serra do tipo Clipper para cortar a pavimentação asfáltica para posterior assentamento de meio 

fio junto a pavimentação. 
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A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados 

da obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal 

do empreendimento, suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa existente na 

obra, respeitadas as seguintes medidas: 1,00m x 2,50m. 

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com 

espessura de 1,25mm para placas laterais à rua.  

A medição deste serviço será por metro quadrado, e deverá ser composta de duas 

unidades aplicada nas extremidades da pavimentação. 

Decapagem/Limpeza:  

A decapagem será efetuada manual ou mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, 

tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. Ficam a cargo do construtor as 

despesas com os transportes decorrentes da execução dos serviços de raspagem do terreno e 

limpeza, com a distância média e o volume considerado, determinados no projeto,bem como o 

Todos os entulhos provenientes das demolições e do decorrer da obra deverão ser 

retirados do local e transportados em caminhão basculante até um local de

executar a escavação necessária para a execução da base e sub base 

para o preparo da estrutura da via que receberá posterior capa asfáltica. 

As partes onde será fechada a travessa do canteiro central, a empresa deverá utilizar 

cortar a pavimentação asfáltica para posterior assentamento de meio 
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A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados 

da obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal 

maior placa existente na 

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com 

quadrado, e deverá ser composta de duas 

A decapagem será efetuada manual ou mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, 

a evitar danos a terceiros. Ficam a cargo do construtor as 

despesas com os transportes decorrentes da execução dos serviços de raspagem do terreno e 

limpeza, com a distância média e o volume considerado, determinados no projeto,bem como o 

Todos os entulhos provenientes das demolições e do decorrer da obra deverão ser 

um local de beneficiamento 

escavação necessária para a execução da base e sub base 

As partes onde será fechada a travessa do canteiro central, a empresa deverá utilizar 

cortar a pavimentação asfáltica para posterior assentamento de meio 
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3 – Pavimentação Canteiro Central

3.1 – Meio-fio:  

Deverá ser executado a limpeza e nivelamento da base a assentado os novos meios

Os meios-fios utilizados serão de concreto pré

dimensões por unidade: 100cm x 30cm x 15cm

Os meios-fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e 

de forma que fiquem com nivelamento conforme o projeto

Os meios-fios deverão atender ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada 

no rejunte deve ter traço de 1:3 (cimento e areia).

 

3.2 – Regularização e Compactação: 

Após o assentamento dos novos meios fios, a 

solo existente, o mesmo de dará de modo manual utilizando soquetes ou outro equipamento 

adequado, deixando o solo sem imperfeições e nivelado para a posterior recebimento d

 

3.3 – Base:  

Será composta por 10

mesmo deverá ser compactado 

material seco, deve-se proceder a irrigação para melhor compactação.

 

3.4 – Pavimentação:  

A pavimentação do canteiro central

executado conforme apresentado em projeto

O padrão das pedras deverá

aproximadamente 3x3cm, e altura entre 4,0 e 6,0cm

As pedras deverão ser assentadas 

de cimento e 3 partes de areia úmida), com espessura de 8,0cm, as pedras devem ficar travadas 
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Canteiro Central: 

Deverá ser executado a limpeza e nivelamento da base a assentado os novos meios

utilizados serão de concreto pré-fabricado de boa qualidade e com as seguintes 

dimensões por unidade: 100cm x 30cm x 15cm x 12 e com Fck de 25,0 Mpa.  

 

fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e 

com nivelamento conforme o projeto 

fios deverão atender ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada 

no rejunte deve ter traço de 1:3 (cimento e areia). 

Regularização e Compactação:  

Após o assentamento dos novos meios fios, a empresa deverá regularizar e compactar o 

solo existente, o mesmo de dará de modo manual utilizando soquetes ou outro equipamento 

adequado, deixando o solo sem imperfeições e nivelado para a posterior recebimento d

0 cm de base de brita graduada e/ou material de rejeito da usina. O 

mesmo deverá ser compactado com equipamento adequado e após a não mais penetração de 

se proceder a irrigação para melhor compactação. 

 

canteiro central será constituída de pedra portuguesa. Deverá ser 

executado conforme apresentado em projeto. 

O padrão das pedras deverá ser nas corespretas e brancas, em dimensões uniformes com 

aproximadamente 3x3cm, e altura entre 4,0 e 6,0cm. 

As pedras deverão ser assentadas sobre “farofa” (argamassa seca) de traço 1:3 (1 parte 

de cimento e 3 partes de areia úmida), com espessura de 8,0cm, as pedras devem ficar travadas 
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Deverá ser executado a limpeza e nivelamento da base a assentado os novos meios-fios. 

fabricado de boa qualidade e com as seguintes 

 

fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e compactados 

fios deverão atender ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada 

empresa deverá regularizar e compactar o 

solo existente, o mesmo de dará de modo manual utilizando soquetes ou outro equipamento 

adequado, deixando o solo sem imperfeições e nivelado para a posterior recebimento da base. 

cm de base de brita graduada e/ou material de rejeito da usina. O 

e após a não mais penetração de 

de pedra portuguesa. Deverá ser 

em dimensões uniformes com 

sobre “farofa” (argamassa seca) de traço 1:3 (1 parte 

de cimento e 3 partes de areia úmida), com espessura de 8,0cm, as pedras devem ficar travadas 
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umas contra as outras, com o menor vão possível entre elas, ficando nivelad

assentado. 

Após o assentamento

(mosaico), outra “farofa” no 

todos os vãos entre as pedras. 

nivelar o piso. Regar a superfície com pouca água, utilizando vassoura, sem remover a 

argamassa do rejunte. No dia seguinte, jogar água abundantemente.

A empresa deverá manter o piso úmido por 5 dias, evitando o trânsito sobre 

3.5 – Piso tátil: 

No passeio deverá conter ainda, sinalização com piso tátil

conforme detalhamento de projeto e 

assentado em argamassa. 

 

 

 

 

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 segura

da empresa executora dos serviços. 

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

executados. 
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umas contra as outras, com o menor vão possível entre elas, ficando nivelad

Após o assentamento das pedras, deverá ser espalhada e varrida sobre o 

 traço 1:2 (1 parte de cimento e 2 partes de areia), preenchendo 

todos os vãos entre as pedras. Após este, apiloar as pedras com soquete leve de tábua larga, para 

nivelar o piso. Regar a superfície com pouca água, utilizando vassoura, sem remover a 

argamassa do rejunte. No dia seguinte, jogar água abundantemente. 

anter o piso úmido por 5 dias, evitando o trânsito sobre 

No passeio deverá conter ainda, sinalização com piso tátil de alerta, nas rampas de PNE 

conforme detalhamento de projeto e NBR. O mesmo será composto por placas de concre

 

Piso tátil de alerta 

 

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

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos 

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente 

da empresa executora dos serviços.  

A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços 
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umas contra as outras, com o menor vão possível entre elas, ficando nivelado com o meio fio 

, deverá ser espalhada e varrida sobre o desenho 

traço 1:2 (1 parte de cimento e 2 partes de areia), preenchendo 

ras com soquete leve de tábua larga, para 

nivelar o piso. Regar a superfície com pouca água, utilizando vassoura, sem remover a 

anter o piso úmido por 5 dias, evitando o trânsito sobre o passeio. 

de alerta, nas rampas de PNE 

. O mesmo será composto por placas de concreto 

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

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos 

nça dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente 

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



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

Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento
Av. Paraguassú, 1881 

 

 

As placas deverão ser afixada

fornecido pelo Dep. De Engenharia.

A Planilha de Custos é referencial, devendo os servi

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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s deverão ser afixadas no início dos serviços. O modelo da mesma será 

fornecido pelo Dep. De Engenharia. 

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. 

A obra será entregue perfeitamente limpa. 

O prazo de conclusão desta obra é de 90 dias. 

Capão da Canoa, 13 de setembro 

____        ____________________

Silva     Jonatas Luz Dariva

    Eng. Civil 

    CREA/RS 183.797
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modelo da mesma será 

ços, quantidades e preços serem 

setembro de 2018. 

___________________ 

Jonatas Luz Dariva 

CREA/RS 183.797 


