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MEMORIAL DESCRITIVO

 

 

Obra: Construção Revitalização do 

Endereço: Capão Novo - Capão da Canoa/RS.

 

 

O Presente Memorial tem por finalidade orientar a execução d

reforma do muro em torno do Campo 

porventura venham a surgir na interpretação dos 

indicados em planta.  

  As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando 

das medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá q

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e 

que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os 

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, serão de responsabilidade da empresa executora, 

realizados com material próprio e sem ônus para o contratante.

A seguir será descrito de forma simplificada o modo de execução da construção de cada unidade.
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Revitalização do Campo Capão Novo. 

Capão da Canoa/RS. 

O Presente Memorial tem por finalidade orientar a execução dos banheiros

reforma do muro em torno do Campo de Capão Novo, também serve para dissipar quaisquer dúvidas que 

porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo às cotas e detalhamentos 

quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando 

das medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá q

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e 

que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os projetos, sobretudo deverá realizar uma 

onfirmar os serviços que deverão ser realizados. 

A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material 

necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do canteiro de 

onclusão 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, serão de responsabilidade da empresa executora, 

e sem ônus para o contratante. 

seguir será descrito de forma simplificada o modo de execução da construção de cada unidade.
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banheiros, as quadras de areia e a 

, também serve para dissipar quaisquer dúvidas que 

, prevalecendo às cotas e detalhamentos 

quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando 

das medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto. 

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

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e 

, sobretudo deverá realizar uma 

A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material 

necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do canteiro de 

onclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar nas condições idênticas às 

Todos os serviços preliminares não previstos, serão de responsabilidade da empresa executora, 

seguir será descrito de forma simplificada o modo de execução da construção de cada unidade. 
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1 – SERVIÇOS INICIAIS:

 Todos os serviços deverão seguir as especificações descritas 

necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo Setor de Engenharia da 

Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão da canoa.

• Placa de Obra – deverá ser afixada Placa de Obra

Visibilidade. Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. 

Terá dimensões de 1,25x2,00m e deverá ser pintada obedecendo à proporcionalidade 

 

 

2 – CAMPO DE FUTEBOL

Os muros da cercania do entorno do campo, encontra

intervenções: 

2.1 – Mourões: Os mourões danificados deverão ser substituídos conforme descrição, afim de 

preservar a integridade da estrutura, 

substituição será constituída por mourões de concreto de seção 12x12cm, H= 2,50m, fixados no solo com 

concreto, formando uma espécie de sapata

2.2 – Alvenaria: A altura do muro será modificada nas medidas detalhadas, ampliando seu 

tamanho de 60cm de altura para 1,00 metro, nos trechos descritos

composta por blocos cerâmicos de 6 furos seguindo a colocação de forma a continuar

(cutelo), com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8. 

2.3 – Fechamento de Vão:

portão, devendo ser construído um 

forma a continuar com a padronização

concreto pré moldado de seção 12x12cm,

espécie de sapata de concreto 50x50x50cm para cada mourão

de baldrame 15x30 em concreto armado

estribos de 4.2mm a cada 20cm. O 

assentados de forma, meia vez de cutelos
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SERVIÇOS INICIAIS: 

Todos os serviços deverão seguir as especificações descritas a 

necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo Setor de Engenharia da 

Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão da canoa.

deverá ser afixada Placa de Obras padrão do programa em local de boa 

Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. 

m e deverá ser pintada obedecendo à proporcionalidade 

CAMPO DE FUTEBOL: 

Os muros da cercania do entorno do campo, encontra-se deteriorado e deverão sofrer algumas 

Os mourões danificados deverão ser substituídos conforme descrição, afim de 

preservar a integridade da estrutura, pois apresentam problemas de armadura exposta e rachaduras. A 

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

concreto, formando uma espécie de sapata de concreto 50x50x50cm para cada mourão. 

A altura do muro será modificada nas medidas detalhadas, ampliando seu 

tamanho de 60cm de altura para 1,00 metro, nos trechos descritos conforme projeto. A

composta por blocos cerâmicos de 6 furos seguindo a colocação de forma a continuar

(cutelo), com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8.  

Fechamento de Vão: No trecho onde se encontra o portão já existente, nele será removido o 

devendo ser construído um muro na extensão, assim como no trecho onde também está ab

forma a continuar com a padronização. A construção deverá ser com pilares formados por mourões de 

concreto pré moldado de seção 12x12cm, H= 2,50m, fixados no solo com concreto, formando uma 

de concreto 50x50x50cm para cada mourão, na construção deve

concreto armado com 4 barras de ferro longitudinais de 8mm de diâmetro

estribos de 4.2mm a cada 20cm. O muro deverá ter 1,00 metro de altura em tijolo cerâmico 6 furos 

de cutelos. 
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 seguir, sendo que havendo 

necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo Setor de Engenharia da 

Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão da canoa. 

s padrão do programa em local de boa 

Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. 

m e deverá ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo.  

se deteriorado e deverão sofrer algumas 

Os mourões danificados deverão ser substituídos conforme descrição, afim de 

apresentam problemas de armadura exposta e rachaduras. A 

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

de concreto 50x50x50cm para cada mourão.  

A altura do muro será modificada nas medidas detalhadas, ampliando seu 

conforme projeto. A ampliação será 

composta por blocos cerâmicos de 6 furos seguindo a colocação de forma a continuar com padrão 

No trecho onde se encontra o portão já existente, nele será removido o 

, assim como no trecho onde também está aberto, de 

. A construção deverá ser com pilares formados por mourões de 

H= 2,50m, fixados no solo com concreto, formando uma 

, na construção deverá ser executada um viga 

com 4 barras de ferro longitudinais de 8mm de diâmetro e 

metro de altura em tijolo cerâmico 6 furos 
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OBS: Os blocos cerâmicos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas. As 

juntas deverão ter no máximo 12mm, rebaixadas a ponta de colher, permanecendo perfeitamente 

colocados em linhas horizontais contínuas

O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto 

necessário, segundo as recomendações de norma. A água destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta 

de matéria orgânica; 

2.4 - Tela: Toda tela ao redor será removida e substituída por uma tela soldada de alambrado H= 

1,20m e diâmetro de 2,5mm, sempre usando fixadores em todos os mourões e esticadores de aço de 60cm 

em 60cm totalizando 3. 

 

2.5 - Redes de proteção:

por novas de H= 6m, fio 6 e malha 15 na cor branca ou transparente no material polietileno,

que se localiza os postes onde serão fixadas. De um lado tem a medida de 25m e 
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OBS: Os blocos cerâmicos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas. As 

juntas deverão ter no máximo 12mm, rebaixadas a ponta de colher, permanecendo perfeitamente 

colocados em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. 

O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto 

necessário, segundo as recomendações de norma. A água destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta 

Toda tela ao redor será removida e substituída por uma tela soldada de alambrado H= 

1,20m e diâmetro de 2,5mm, sempre usando fixadores em todos os mourões e esticadores de aço de 60cm 

Exemplo de tela 

 

 

 

Redes de proteção: As redes que se localizam atrás das goleiras, serão removidas e trocadas 

por novas de H= 6m, fio 6 e malha 15 na cor branca ou transparente no material polietileno,

que se localiza os postes onde serão fixadas. De um lado tem a medida de 25m e 
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OBS: Os blocos cerâmicos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas. As 

juntas deverão ter no máximo 12mm, rebaixadas a ponta de colher, permanecendo perfeitamente 

O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto 

necessário, segundo as recomendações de norma. A água destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta 

Toda tela ao redor será removida e substituída por uma tela soldada de alambrado H= 

1,20m e diâmetro de 2,5mm, sempre usando fixadores em todos os mourões e esticadores de aço de 60cm 

redes que se localizam atrás das goleiras, serão removidas e trocadas 

por novas de H= 6m, fio 6 e malha 15 na cor branca ou transparente no material polietileno, pela extensão 

que se localiza os postes onde serão fixadas. De um lado tem a medida de 25m e do outro lado 30m. 
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2.6 – Portão de acesso:

fechamento com tela galvanizada, e porta interna 60x180cm. A tela será fixada numa moldura interna 

soldada à estrutura do portão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento 

Av. Paraguassú, 1881 - Capão da Canoa/RS - 95.555-000 
Fone/Fax: (51) 3995-1100 - 1150 

  

Exemplo de rede 

Portão de acesso: Portão deve conter sua estrutura em tubo galvanizado 2”, e seu 

fechamento com tela galvanizada, e porta interna 60x180cm. A tela será fixada numa moldura interna 
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Portão deve conter sua estrutura em tubo galvanizado 2”, e seu 

fechamento com tela galvanizada, e porta interna 60x180cm. A tela será fixada numa moldura interna 
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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 

  Deverão ser instalados visando à execução de viga de concre

trilho chumbado para os portões de correr

aço CA50 8.00 mm e estribos em aço CA60 5.00 mm com espaçamento a cada 15,00

Não será aceito tubo galvanizado como trilho para o apoio e deslizamento do portão.

Detalhe do perfil de alumínio do portão de correr

2.7 - Revestimentos: Em todos os pontos em que houve ampliação ou alteração no muro, deverá 

ser feito chapisco, emboço e reboco, padronizando e homogeneizando a estrutura.

2.7.1 - Especificações: Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 

0,5cm. O emboço será executado em argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8, sobre o 

chapisco. Após a cura do emboço, deverá ser executada a limpeza das paredes (retirada de ma

pulverulento) para execução do reboco com o traço de 1:5, para aplicar a textura (casquinha de laranja).

2.8 – Pintura: Os muros receberão pintura acrílica semi

de selador. 

 

 

 

3 - QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA:

 

Deverá ser confeccionada uma quadra para pratica de futebol de areia, conforme projeto.
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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 

instalados visando à execução de viga de concreto armado de seção 15 x 30 cm e 

trilho chumbado para os portões de correr. A viga será executada em concreto Fck 25Mpa com barras de 

aço CA50 8.00 mm e estribos em aço CA60 5.00 mm com espaçamento a cada 15,00

Não será aceito tubo galvanizado como trilho para o apoio e deslizamento do portão.

Detalhe do perfil de alumínio do portão de correr

 

 

Em todos os pontos em que houve ampliação ou alteração no muro, deverá 

boço e reboco, padronizando e homogeneizando a estrutura.

Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 

0,5cm. O emboço será executado em argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8, sobre o 

chapisco. Após a cura do emboço, deverá ser executada a limpeza das paredes (retirada de ma

pulverulento) para execução do reboco com o traço de 1:5, para aplicar a textura (casquinha de laranja).

Os muros receberão pintura acrílica semi-brilho, duas demãos, sobre uma camada 

QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA: 

verá ser confeccionada uma quadra para pratica de futebol de areia, conforme projeto.
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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 

to armado de seção 15 x 30 cm e 

A viga será executada em concreto Fck 25Mpa com barras de 

aço CA50 8.00 mm e estribos em aço CA60 5.00 mm com espaçamento a cada 15,00 cm. 

Não será aceito tubo galvanizado como trilho para o apoio e deslizamento do portão. 

Detalhe do perfil de alumínio do portão de correr 

Em todos os pontos em que houve ampliação ou alteração no muro, deverá 

boço e reboco, padronizando e homogeneizando a estrutura. 

Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 

0,5cm. O emboço será executado em argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8, sobre o 

chapisco. Após a cura do emboço, deverá ser executada a limpeza das paredes (retirada de material 

pulverulento) para execução do reboco com o traço de 1:5, para aplicar a textura (casquinha de laranja). 

brilho, duas demãos, sobre uma camada 

verá ser confeccionada uma quadra para pratica de futebol de areia, conforme projeto. 
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3.1 – Decapagem com remoção

limpeza do terreno e raspagem superficial de 10 cm de espessura.

ser removido com carga mecanizada e transportado com caminhões basculantes até o cemitério municipal 

ou beneficiamento especializado e licenciado.

3.2 -  Aterro: Será realizado pela secretaria de obras do município

3.3 - Postes do entorno: 

roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da rede de proteção. 

Cada poste será cravado em profundidade de 1 m, ficando 4 m

3.4 - Rede: será executado rede de proteção ao redor de toda a quadra poliesportiva, na Lateral e 

Fundo de Campos de Futebol de areia 

3.5 - Goleiras: Devem ser fornecidas e ins

entre 10 a 20 cm com redes de nylon polietileno malha 12x12 cm, em fio 4mm trançado. Os postes das 

goleiras devem ser de eucalipto e fincados no próprio solo a uma profundidade de 1,00 m e nas distâncias

indicadas em projetos. 

 

4 - QUADRA DE VÔLEI:

 

Deverá ser confeccionada uma quadra para pratica de vôlei de areia, conforme projeto.

4.1 - Decapagem com remoção

limpeza do terreno e raspagem superficial de 10 cm de espessura.

ser removido com carga mecanizada e transportado com caminhões basculantes até o cemitério municipal 

ou beneficiamento especializado e licenciado.

4.2-  Aterro: Será realizado pela sec

4.3 - Postes do entorno: 

roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da rede de proteção. 

Cada poste será cravado em profundidade de 1 m, ficando 4 m acima do nível do solo.

4.4 - Rede: será executado rede de proteção ao redor de toda a quadra poliesportiva, Fio 6 

15 com altura de 4,00m em polietileno.
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Decapagem com remoção: A área interna da quadra será escarificada mecanicamente com 

limpeza do terreno e raspagem superficial de 10 cm de espessura. O volume de sol

ser removido com carga mecanizada e transportado com caminhões basculantes até o cemitério municipal 

ou beneficiamento especializado e licenciado. 

Será realizado pela secretaria de obras do município. 

Postes do entorno: Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de eucalipto tratado 

roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da rede de proteção. 

Cada poste será cravado em profundidade de 1 m, ficando 4 m acima do nível do solo.

será executado rede de proteção ao redor de toda a quadra poliesportiva, na Lateral e 

Fundo de Campos de Futebol de areia - Fio 6 - Malha 15 com altura de 4,00m em polietileno.

: Devem ser fornecidas e instaladas goleiras de madeiras roliça tratada diâmetro 

entre 10 a 20 cm com redes de nylon polietileno malha 12x12 cm, em fio 4mm trançado. Os postes das 

goleiras devem ser de eucalipto e fincados no próprio solo a uma profundidade de 1,00 m e nas distâncias

QUADRA DE VÔLEI: 

Deverá ser confeccionada uma quadra para pratica de vôlei de areia, conforme projeto.

Decapagem com remoção: A área interna da quadra será escarificada mecanicamente com 

superficial de 10 cm de espessura. O volume de solo escarificado deverá 

ser removido com carga mecanizada e transportado com caminhões basculantes até o cemitério municipal 

ou beneficiamento especializado e licenciado. 

Será realizado pela secretaria de obras do município. 

Postes do entorno: Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de eucalipto tratado 

roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da rede de proteção. 

m profundidade de 1 m, ficando 4 m acima do nível do solo.

será executado rede de proteção ao redor de toda a quadra poliesportiva, Fio 6 

15 com altura de 4,00m em polietileno. 
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A área interna da quadra será escarificada mecanicamente com 

O volume de solo escarificado deverá 

ser removido com carga mecanizada e transportado com caminhões basculantes até o cemitério municipal 

Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de eucalipto tratado 

roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da rede de proteção. 

acima do nível do solo. 

será executado rede de proteção ao redor de toda a quadra poliesportiva, na Lateral e 

Malha 15 com altura de 4,00m em polietileno. 

taladas goleiras de madeiras roliça tratada diâmetro 

entre 10 a 20 cm com redes de nylon polietileno malha 12x12 cm, em fio 4mm trançado. Os postes das 

goleiras devem ser de eucalipto e fincados no próprio solo a uma profundidade de 1,00 m e nas distâncias 

Deverá ser confeccionada uma quadra para pratica de vôlei de areia, conforme projeto. 

A área interna da quadra será escarificada mecanicamente com 

O volume de solo escarificado deverá 

ser removido com carga mecanizada e transportado com caminhões basculantes até o cemitério municipal 

Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de eucalipto tratado 

roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da rede de proteção. 

m profundidade de 1 m, ficando 4 m acima do nível do solo. 

será executado rede de proteção ao redor de toda a quadra poliesportiva, Fio 6 - Malha 
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4.5 –Suporte para rede de vôlei

eucalipto tratado roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da 

rede. Cada poste será cravado em profundidade de 1,5 m, ficando 2,5 m acima do nível da areia e neles 

instalada catraca para postes de vôlei.

4.6 – Rede de vôlei: Devem ser fornecidas e instaladas redes de vôlei do tipo praia, de tamanho 

1,00x8,50 metros, com fio de 2,5mm de polipropileno e nas extremidades deve possuir fitas de proteção 

em PVC, malha 10x10 cm.  

 

 

5 - ARQUIBANCADAS: 

 

5.1 - Fundação: As fundações para apoio da estrutura deverão ser executadas conforme 

detalhamento no projeto. A concepção é de base em pedras tipo grés, conforme projeto específico.

mesma serão executadas as vigas de baldrame 

com 4 barras de aço CA50 8.00 mm longitudinais e estribos em aço CA60 5.00 mm com espaçamento a 

cada 15,00 cm. 

As formas deverão estar em bom estado, devendo ser aplicado antes da concretagem, o 

desmoldante para facilitar a deforma, as fôrmas deverão ser molhadas abundantemente.

5.2 - Reaterro e Aterro Interno

complementando os vazios deixados pelos elementos estruturais e o aterro interno consiste n

de nivelamento e preparação para execução do contrapiso. O material de reposição deve estar isento de 

detritos e ser compactado em camadas de 20cm de altura, em umidade ótima para compactação. Caso o 

material escavado não seja de boa qualidade, 

jazida próxima. O aterro interno deverá ser executado com areia para aterro, e ser compactado com placa 

vibratória em camadas de 20cm de altura.

5.3 - Alvenaria: Será composta por tijoletas de grés 

de forma meia vez deitado, com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8. 

seja, não receberão revestimento.

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento 

Av. Paraguassú, 1881 - Capão da Canoa/RS - 95.555-000 
Fone/Fax: (51) 3995-1100 - 1150 

Suporte para rede de vôlei: Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de 

eucalipto tratado roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da 

rede. Cada poste será cravado em profundidade de 1,5 m, ficando 2,5 m acima do nível da areia e neles 

postes de vôlei. 

Devem ser fornecidas e instaladas redes de vôlei do tipo praia, de tamanho 

1,00x8,50 metros, com fio de 2,5mm de polipropileno e nas extremidades deve possuir fitas de proteção 

:  

As fundações para apoio da estrutura deverão ser executadas conforme 

detalhamento no projeto. A concepção é de base em pedras tipo grés, conforme projeto específico.

mesma serão executadas as vigas de baldrame 15x30cm. A viga será executada em concreto Fck 25Mpa 

com 4 barras de aço CA50 8.00 mm longitudinais e estribos em aço CA60 5.00 mm com espaçamento a 

As formas deverão estar em bom estado, devendo ser aplicado antes da concretagem, o 

nte para facilitar a deforma, as fôrmas deverão ser molhadas abundantemente.

Reaterro e Aterro Interno: O reaterro consiste na reposição do material escavado, 

complementando os vazios deixados pelos elementos estruturais e o aterro interno consiste n

de nivelamento e preparação para execução do contrapiso. O material de reposição deve estar isento de 

detritos e ser compactado em camadas de 20cm de altura, em umidade ótima para compactação. Caso o 

material escavado não seja de boa qualidade, o reaterro deverá ser executado com material escolhido de 

jazida próxima. O aterro interno deverá ser executado com areia para aterro, e ser compactado com placa 

vibratória em camadas de 20cm de altura. 

erá composta por tijoletas de grés de dimensões conforme descrito, assentados 

de forma meia vez deitado, com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8.  As mesmas serão à vista, ou 

seja, não receberão revestimento. 
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talados postes de madeira de 

eucalipto tratado roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da 

rede. Cada poste será cravado em profundidade de 1,5 m, ficando 2,5 m acima do nível da areia e neles 

Devem ser fornecidas e instaladas redes de vôlei do tipo praia, de tamanho 

1,00x8,50 metros, com fio de 2,5mm de polipropileno e nas extremidades deve possuir fitas de proteção 

As fundações para apoio da estrutura deverão ser executadas conforme 

detalhamento no projeto. A concepção é de base em pedras tipo grés, conforme projeto específico. Sobre a 

A viga será executada em concreto Fck 25Mpa 

com 4 barras de aço CA50 8.00 mm longitudinais e estribos em aço CA60 5.00 mm com espaçamento a 

As formas deverão estar em bom estado, devendo ser aplicado antes da concretagem, o 

nte para facilitar a deforma, as fôrmas deverão ser molhadas abundantemente. 

: O reaterro consiste na reposição do material escavado, 

complementando os vazios deixados pelos elementos estruturais e o aterro interno consiste numa camada 

de nivelamento e preparação para execução do contrapiso. O material de reposição deve estar isento de 

detritos e ser compactado em camadas de 20cm de altura, em umidade ótima para compactação. Caso o 

o reaterro deverá ser executado com material escolhido de 

jazida próxima. O aterro interno deverá ser executado com areia para aterro, e ser compactado com placa 

de dimensões conforme descrito, assentados 

As mesmas serão à vista, ou 
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O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado

necessário, segundo as recomendações de norma. A água destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta 

de matéria orgânica; 

5.4 - Lajes: Sobre os blocos, serão assentadas as lajes em pré

vigotas, com armadura de distribuição em tela de aço soldada com uma capa de concreto de 4 

espessura. 

 

 

6 – PAVIMENTAÇÃO: 

 

Deve-se realizar a pavimentação do passeio e parte do pátio interno em blocos de concreto 

intertravado do tipo unistein espessura de 06 cm, 

6.1 - Decapagem com remoção

limpeza do terreno e raspagem superficial de 10 cm de espessura.

ser removido com carga mecanizada e transporta

ou beneficiamento especializado e licenciado.

6.2 – Meio-fio: Os meios

e com as seguintes dimensões por unidade: 100cm x 30cm x 

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

que fiquem com nivelamento conforme o projeto.

Os meios-fios deverão atender as normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada no rejunte 

deve ter traço de 1:3 (cimento e areia).
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O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado

necessário, segundo as recomendações de norma. A água destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta 

Sobre os blocos, serão assentadas as lajes em pré-moldadas, composta por tavelas e 

a de distribuição em tela de aço soldada com uma capa de concreto de 4 

PAVIMENTAÇÃO:  

se realizar a pavimentação do passeio e parte do pátio interno em blocos de concreto 

intertravado do tipo unistein espessura de 06 cm, conforme projeto. 

Decapagem com remoção: A área interna da quadra será escarificada mecanicamente com 

limpeza do terreno e raspagem superficial de 10 cm de espessura. O volume de solo escarificado deverá 

ser removido com carga mecanizada e transportado com caminhões basculantes até o cemitério municipal 

ou beneficiamento especializado e licenciado. 

: Os meios-fios a serem utilizados serão de concreto pré

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

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 usada no rejunte 

ve ter traço de 1:3 (cimento e areia). 
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O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto 

necessário, segundo as recomendações de norma. A água destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta 

moldadas, composta por tavelas e 

a de distribuição em tela de aço soldada com uma capa de concreto de 4 cm de 

se realizar a pavimentação do passeio e parte do pátio interno em blocos de concreto 

A área interna da quadra será escarificada mecanicamente com 

O volume de solo escarificado deverá 

do com caminhões basculantes até o cemitério municipal 

fios a serem utilizados serão de concreto pré-fabricado de boa qualidade 

15cm de Fck 25,0Mpa. 

fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e compactados de forma 

fios deverão atender as normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada no rejunte 
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6.3 – Pavimentação em PAVS

intertravado do tipo unistein de 6,0cm de espessura, assentado sobre um colchão de pó de pedra de 0

de espessura. 

O assentando deve se dar da mestra para o meio

arremate junto ao meio-fio para fazer depois da conclusão da pavimentação.

linha para assentamento dos pisos para garantir os esquadros

para emendas e arremates, são feitos com serra mármore ou policorte. Para finalizar o assentamento, usa

se o equipamento vibratório sobre o piso para nivelá

ser espalhada sobre o piso com uma vassoura e utiliza

areia penetre nas juntas. Após a colocação das peças é necessário compactá

de compactação. 
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Pavimentação em PAVS: A empresa deverá realizar pavimentação com blocos de concreto 

intertravado do tipo unistein de 6,0cm de espessura, assentado sobre um colchão de pó de pedra de 0

assentando deve se dar da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o 

fio para fazer depois da conclusão da pavimentação.

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

se o equipamento vibratório sobre o piso para nivelá-lo. O rejuntamento dar-se

er espalhada sobre o piso com uma vassoura e utiliza-se novamente o equipamento vibratório para que a 

areia penetre nas juntas. Após a colocação das peças é necessário compactá-las, em geral, em dois ciclos 
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: A empresa deverá realizar pavimentação com blocos de concreto 

intertravado do tipo unistein de 6,0cm de espessura, assentado sobre um colchão de pó de pedra de 06 cm 

fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o 

fio para fazer depois da conclusão da pavimentação. É necessária a utilização de 

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-á com areia fina, que deve 

se novamente o equipamento vibratório para que a 

las, em geral, em dois ciclos 
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7 – BANHEIROS: 

 

• Locação da Obra – A empresa fará a locação planimétrica e altimétrica, utilizando instrumentos 

de precisãoe atendendo as plantas da obra. Os níveis encontram

Deverá aferir os níveis, dimensões e alinhamentos, assim como ângulos 

locação da obra deve ser global, com quadros de madeira 

quadros deverão estarperfeitamentenivelados e fixados, de tal modo que resistam às tensões dos fios de 

marcação semoscilações esem possibilidade de fuga da posição correta. A locação da obra deveráser feita 

pelos eixos das paredes e estarrigorosamente de acordo com a planta delocação. Deve ser feita no 

esquadro e nível.O gabarito será executado em madeira de baixa qualidade com 

em escoras de eucalipto cravadas a 60 cm deprofundidade, comespaçamento de 2,00 metros. Nas guias 

serão marcadas as posições das estacas epilares.

• Limpeza Permanente da Obra 

organizado, comtodos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em 

localadequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços.

7.1 - Fundação: As fundações para apoio da estrutura deverão ser executada

concepção é de estacas do tipo “micro estacas

cabeça das mesmas. Sobre as mesma serão executada

executada em concreto Fck 25Mpa com 4 ba

CA60 5.00 mm com espaçamento a cada 15,00 cm.

aplicado antes da concretagem, o desmoldante para facilitar a 

abundantemente. 

A face superior e as laterais da

hidroasfalto. 

7.2 - Reaterro e Aterro Interno

complementando os vazios deixados pelos elementos estruturais e o aterro interno consiste numa camada 

de nivelamento e preparação para execução do contrapiso. O material de reposição deve estar 

detritos e ser compactado em camadas de 20cm de altura, em umidade ótima para compactação. Caso o 

material escavado não seja de boa qualidade, o reaterro deverá ser executado com material escolhido de 
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A empresa fará a locação planimétrica e altimétrica, utilizando instrumentos 

e atendendo as plantas da obra. Os níveis encontram-se indicados nos 

Deverá aferir os níveis, dimensões e alinhamentos, assim como ângulos e curvas

locação da obra deve ser global, com quadros de madeira que envolvam todo o perímetro da obra. Os 

quadros deverão estarperfeitamentenivelados e fixados, de tal modo que resistam às tensões dos fios de 

esem possibilidade de fuga da posição correta. A locação da obra deveráser feita 

pelos eixos das paredes e estarrigorosamente de acordo com a planta delocação. Deve ser feita no 

esquadro e nível.O gabarito será executado em madeira de baixa qualidade com 

em escoras de eucalipto cravadas a 60 cm deprofundidade, comespaçamento de 2,00 metros. Nas guias 

serão marcadas as posições das estacas epilares. 

• Limpeza Permanente da Obra – A empresa deverá manter o canteiro de obras 

organizado, comtodos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em 

localadequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços. 

As fundações para apoio da estrutura deverão ser executada

micro estacas” de diâmetro 22cm, h=2,5m, com armadura de

mesma serão executadas as vigas de baldrame 15x30cm. 

executada em concreto Fck 25Mpa com 4 barras de aço CA50 8.00 mm longitudinais e estribos em aço 

CA60 5.00 mm com espaçamento a cada 15,00 cm. As formas deverão estar em bom estado

aplicado antes da concretagem, o desmoldante para facilitar a deforma, as fôrmas deverão ser molhadas 

A face superior e as laterais das vigas receberão impermeabilização com duas demãos de 

Reaterro e Aterro Interno: O reaterro consiste na reposição do material escavado, 

complementando os vazios deixados pelos elementos estruturais e o aterro interno consiste numa camada 

de nivelamento e preparação para execução do contrapiso. O material de reposição deve estar 

em camadas de 20cm de altura, em umidade ótima para compactação. Caso o 

material escavado não seja de boa qualidade, o reaterro deverá ser executado com material escolhido de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 

 

10 

A empresa fará a locação planimétrica e altimétrica, utilizando instrumentos 

se indicados nos projetos arquitetônicos. 

curvas constantes do projeto. A 

todo o perímetro da obra. Os 

quadros deverão estarperfeitamentenivelados e fixados, de tal modo que resistam às tensões dos fios de 

esem possibilidade de fuga da posição correta. A locação da obra deveráser feita 

pelos eixos das paredes e estarrigorosamente de acordo com a planta delocação. Deve ser feita no 

esquadro e nível.O gabarito será executado em madeira de baixa qualidade com guias de2,50 m por 15 cm 

em escoras de eucalipto cravadas a 60 cm deprofundidade, comespaçamento de 2,00 metros. Nas guias 

deverá manter o canteiro de obras permanente limpo e 

organizado, comtodos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em 

As fundações para apoio da estrutura deverão ser executadas conforme projeto. A 

, com armadura de fretagem na 

s as vigas de baldrame 15x30cm. A viga será 

rras de aço CA50 8.00 mm longitudinais e estribos em aço 

rmas deverão estar em bom estado,devendo ser 

, as fôrmas deverão ser molhadas 

receberão impermeabilização com duas demãos de 

O reaterro consiste na reposição do material escavado, 

complementando os vazios deixados pelos elementos estruturais e o aterro interno consiste numa camada 

de nivelamento e preparação para execução do contrapiso. O material de reposição deve estar isento de 

em camadas de 20cm de altura, em umidade ótima para compactação. Caso o 

material escavado não seja de boa qualidade, o reaterro deverá ser executado com material escolhido de 
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jazida próxima.O aterro interno deverá ser executad

vibratória em camadas de 20cm de altura.

7.3 - Estrutura: A estrutura será composta por pilares, vigas e laje de cobertura em concreto 

armado e deverá ser executada conforme preceitos da NBR 6118/2007.

Os pilares serão compostos de área mínima ao exigido na NBR (360cm²) em concreto armado (fck 

25 Mpa). As vigas serão adicionadas sobre as paredes de alvenaria, as mesmas serão em concreto armado 

(fck 25 Mpa). Será executada sobre as vigas uma laje de cobertu

treliçadas, tavelas cerâmicas e malha de ferro 4,2mm com espaçamento de 15x15cm e cobertura de 4 cm 

de concreto Fck=25MPa. 

O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto 

necessário, segundo as recomendações de norma. O agregado graúdo a ser utilizado na mistura deverá ser 

proveniente de britagem de rocha sã, isento de resíduos e materiais pulverulentos.A água destinada ao 

concreto deverá ser limpa e isenta de matéria orgân

lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim desse e o início do lançamento, um 

intervalo de tempo superior a duas horas.

do concreto, sendo que a altura de queda livre não poderá ultrapassar 1,50m. O sistema de transporte do 

concreto deverá permitir o lançamento direto, evitando depósitos intermediários e o adensamento deverá 

obedecer a todos parâmetros de norma.

7.4 - Alvenaria: Será composta por blocos cerâmicos de 6 furos, assentados 

deitado,com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8. Junto aos vãos das janelas deverá ser executada 

vergas e contra-verga em concreto armado

portas deverá ser executado verga nas mesmas especificações.

OBS: Os blocos cerâmicos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas. 

As juntas deverão ter no máximo 12mm, rebaixadas a ponta de colh

colocados em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto 

necessário, segundo as recomendações de norma. A água destinad

de matéria orgânica; 
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jazida próxima.O aterro interno deverá ser executado com areia para aterro, 

vibratória em camadas de 20cm de altura. 

A estrutura será composta por pilares, vigas e laje de cobertura em concreto 

armado e deverá ser executada conforme preceitos da NBR 6118/2007. 

pilares serão compostos de área mínima ao exigido na NBR (360cm²) em concreto armado (fck 

As vigas serão adicionadas sobre as paredes de alvenaria, as mesmas serão em concreto armado 

Será executada sobre as vigas uma laje de cobertura pré-fabricada composta por vigotas 

treliçadas, tavelas cerâmicas e malha de ferro 4,2mm com espaçamento de 15x15cm e cobertura de 4 cm 

O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto 

necessário, segundo as recomendações de norma. O agregado graúdo a ser utilizado na mistura deverá ser 

proveniente de britagem de rocha sã, isento de resíduos e materiais pulverulentos.A água destinada ao 

concreto deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica. Lançamento do Concreto 

lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim desse e o início do lançamento, um 

intervalo de tempo superior a duas horas. Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade 

concreto, sendo que a altura de queda livre não poderá ultrapassar 1,50m. O sistema de transporte do 

concreto deverá permitir o lançamento direto, evitando depósitos intermediários e o adensamento deverá 

obedecer a todos parâmetros de norma. 

erá composta por blocos cerâmicos de 6 furos, assentados 

com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8. Junto aos vãos das janelas deverá ser executada 

em concreto armado, com engastamento lateral mínimo de 30cm

portas deverá ser executado verga nas mesmas especificações. 

OBS: Os blocos cerâmicos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas. 

As juntas deverão ter no máximo 12mm, rebaixadas a ponta de colher, permanecendo perfeitamente 

colocados em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. 

O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto 

necessário, segundo as recomendações de norma. A água destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta 
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o com areia para aterro, e ser compactado com placa 

A estrutura será composta por pilares, vigas e laje de cobertura em concreto 

pilares serão compostos de área mínima ao exigido na NBR (360cm²) em concreto armado (fck 

As vigas serão adicionadas sobre as paredes de alvenaria, as mesmas serão em concreto armado 

fabricada composta por vigotas 

treliçadas, tavelas cerâmicas e malha de ferro 4,2mm com espaçamento de 15x15cm e cobertura de 4 cm 

O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto 

necessário, segundo as recomendações de norma. O agregado graúdo a ser utilizado na mistura deverá ser 

proveniente de britagem de rocha sã, isento de resíduos e materiais pulverulentos.A água destinada ao 

ica. Lançamento do Concreto – O concreto deverá ser 

lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim desse e o início do lançamento, um 

Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade 

concreto, sendo que a altura de queda livre não poderá ultrapassar 1,50m. O sistema de transporte do 

concreto deverá permitir o lançamento direto, evitando depósitos intermediários e o adensamento deverá 

erá composta por blocos cerâmicos de 6 furos, assentados de forma meia vez 

com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8. Junto aos vãos das janelas deverá ser executada 

mínimo de 30cm. Para os vãos das 

OBS: Os blocos cerâmicos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas. 

er, permanecendo perfeitamente 

O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto 

a ao concreto deverá ser limpa e isenta 
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7.5 - Telhado: será executada com telhas de fibrocimento 

exigências da especificação do fabricante, sobre estrutura de madeira. O madeiramento obedecerá às 

normas da ABNT, todas as peças da estrutura deverão ser de eucalipto de boa qualidade, devidamente 

aparelhadas, sem apresentar rachaduras, empenos e outros defeitos, o madeiramento deverá ainda ser 

tratado com cupinicida ou outro p

modo a se obter um perfeito ajuste nas emendas.

Onde o telhado encontrar alvenaria, deve ser fornecido e instalado algeroz de chapa 

corte 25, fixado com material adequado. 

7.6 - Forro: Será da própria laje, 

pintura com tinta acrílica semi-brilho.

7.7 - Revestimentos:  

Especificações: Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 0,5cm. O 

emboço será executado em argamassa de

cura do emboço, deverá ser executada a limpeza das paredes (retirada de material pulverulento)

execução do reboco com o traço de 1:5, para aplicar a textura (casquinha de laranja)

parte interna o reboco deverá ser liso.

Aplicação: Deverá ser aplicado revestimento de chapisco, emb

inclusive nos tetos. 

7.8 - Pisos: O solo após compactado, deverá receber

sobre esta base, e após lona plástica preta de polietileno para evita

o contra-piso com espessura em torno de 

7.8.1 - Leito de Pedra Brita:

7.8.2 – Lona Plástica: A lona plástica 

cobrindo todo o aterro. 

7.8.3 - Lastro de Concreto:

FCK 20 MPa, na espessura de 5cm

7.8.4 – Pisos: piso cerâmico

rejuntamento com argamassa industrializada

pisos deverão ser aprovados 
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será executada com telhas de fibrocimento 6 mm, assentadas atendendo às 

exigências da especificação do fabricante, sobre estrutura de madeira. O madeiramento obedecerá às 

a ABNT, todas as peças da estrutura deverão ser de eucalipto de boa qualidade, devidamente 

aparelhadas, sem apresentar rachaduras, empenos e outros defeitos, o madeiramento deverá ainda ser 

tratado com cupinicida ou outro produto similar em duas demãos, e seus encaixes serão executados de 

modo a se obter um perfeito ajuste nas emendas. 

Onde o telhado encontrar alvenaria, deve ser fornecido e instalado algeroz de chapa 

corte 25, fixado com material adequado.  

a própria laje, recebendo o revestimento de chapisco, emboço

brilho. 

Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 0,5cm. O 

emboço será executado em argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8, sobre o chapisco. Após a 

cura do emboço, deverá ser executada a limpeza das paredes (retirada de material pulverulento)

execução do reboco com o traço de 1:5, para aplicar a textura (casquinha de laranja)

parte interna o reboco deverá ser liso. 

everá ser aplicado revestimento de chapisco, emboço, reboco, 

O solo após compactado, deverá receber sobre o mesmo 

e após lona plástica preta de polietileno para evitar umidade proveniente do solo, 

piso com espessura em torno de 5,0 cm. Proceder cura úmida por três dias com água limpa

Brita: deverá ser executado um leito de pedra brita

A lona plástica (tipo preta) deverá ser colocada sobre o aterro compactado, 

Lastro de Concreto: deverá ser executado um lastro de concreto para contra

FCK 20 MPa, na espessura de 5cm com esteira de ferro 4.2mm; 

cerâmico PEI 5, 45x45cm, assentado com argamassa colante, incluindo 

rejuntamento com argamassa industrializada e regularização de base com espessura de 2,5cm. Os 

pisos deverão ser aprovados pela fiscalização da prefeitura encarregado nesta obra.
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mm, assentadas atendendo às 

exigências da especificação do fabricante, sobre estrutura de madeira. O madeiramento obedecerá às 

a ABNT, todas as peças da estrutura deverão ser de eucalipto de boa qualidade, devidamente 

aparelhadas, sem apresentar rachaduras, empenos e outros defeitos, o madeiramento deverá ainda ser 

seus encaixes serão executados de 

Onde o telhado encontrar alvenaria, deve ser fornecido e instalado algeroz de chapa de alumínio 

recebendo o revestimento de chapisco, emboço,reboco, selador e 

Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 0,5cm. O 

cimento, cal e areia no traço de 1:2:8, sobre o chapisco. Após a 

cura do emboço, deverá ser executada a limpeza das paredes (retirada de material pulverulento) para 

execução do reboco com o traço de 1:5, para aplicar a textura (casquinha de laranja)naparte externa, na 

oço, reboco, no interior e exterior, 

 um lastro de pedra britada e 

r umidade proveniente do solo, executar 

,0 cm. Proceder cura úmida por três dias com água limpa 

deverá ser executado um leito de pedra brita com 5cm de espessura; 

deverá ser colocada sobre o aterro compactado, 

deverá ser executado um lastro de concreto para contra-piso, com 

, assentado com argamassa colante, incluindo 

e regularização de base com espessura de 2,5cm. Os 

da prefeitura encarregado nesta obra. 
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Deverá ser instalado soleira em gra

 

OBS: Os revestimentos cerâmicos, bem como os rejuntes, deverão ter absorção máxima de água 

de 4%. 

7.9 - Esquadrias: As esquadrias deverão 

a sua localização, forma de abertura e tamanho. As fechaduras serã

sólidamente consolidada no mercado.

• Portas externas: serão em 

perfeito funcionamento do mesmo

 • Janelas dos sanitários que deverão ser do tipo maxin

projeto, recebendo uma grade de madeira de 

7.9.1 - Vidros: Será aplicado vidro mini

7.9.2 - Pingadeira: Será em granito polido com es

comprimento compatível com o vão da janela.

7.10 – Aparelhos Sanitários, Louças e Outros:

Louças: Nos banheiros deve ser fornecido e instalado uma bacia sanitária de louça na cor branca 

com assento plástico, caixa de descarga 

afixado por coluna de louça compatível com modelo

metal, conforme dimensões em projeto

ligada à rede de esgoto embutida na parede não aparente.

OBS: As louças deverão ser de porcelana branca, marca Incepa, Deca ou similar. Os met

deverão ser da marca Weber, Docol ou similar. Todos os materiais deverão sofrer aprovação prévia da 

fiscalização. 

Os sanitários deverão ser instalados os utilitários de:

• Dispensador de papel higiênico em rolo, cor branco, 

• Dispensador para papel toalha em plástico ABS, 

• Saboneteira spray em plástico ABS, 
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Deverá ser instalado soleira em granito somente nas portas, medindo 2

Os revestimentos cerâmicos, bem como os rejuntes, deverão ter absorção máxima de água 

As esquadrias deverão obedecer rigorosamente ao projeto arquitetônico, quanto 

localização, forma de abertura e tamanho. As fechaduras serão de primeira qualidade, de marca 

sólidamente consolidada no mercado. 

serão em madeira sólida do tipo angelim, com ferragem

perfeito funcionamento do mesmo. 

dos sanitários que deverão ser do tipo maxin-ar em angelim

, recebendo uma grade de madeira de angelim no interior, das mesmas medidas.

aplicado vidro mini-boreal transparente 4 mm nas janelas de maxin

Será em granito polido com espessura mínima de 2cm, e largura e 

comprimento compatível com o vão da janela. 

Aparelhos Sanitários, Louças e Outros: 

deve ser fornecido e instalado uma bacia sanitária de louça na cor branca 

com assento plástico, caixa de descarga acoplada de duplo acionamento. 

por coluna de louça compatível com modelo, com torneira tipo “fechamento aut

, conforme dimensões em projeto. A instalação sanitária será composta de sifão de copo universal 

ligada à rede de esgoto embutida na parede não aparente. 

OBS: As louças deverão ser de porcelana branca, marca Incepa, Deca ou similar. Os met

deverão ser da marca Weber, Docol ou similar. Todos os materiais deverão sofrer aprovação prévia da 

Os sanitários deverão ser instalados os utilitários de: 

Dispensador de papel higiênico em rolo, cor branco,  

Dispensador para papel toalha em plástico ABS,  

Saboneteira spray em plástico ABS,  
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, medindo 20 cm de largura. 

Os revestimentos cerâmicos, bem como os rejuntes, deverão ter absorção máxima de água 

projeto arquitetônico, quanto 

o de primeira qualidade, de marca 

com ferragem necessária para o 

angelim, nas dimensões conforme 

no interior, das mesmas medidas. 

nas janelas de maxin-ar. 

pessura mínima de 2cm, e largura e 

deve ser fornecido e instalado uma bacia sanitária de louça na cor branca 

. Lavatório de louça branca, 

tipo “fechamento automático” em 

. A instalação sanitária será composta de sifão de copo universal 

OBS: As louças deverão ser de porcelana branca, marca Incepa, Deca ou similar. Os metais 

deverão ser da marca Weber, Docol ou similar. Todos os materiais deverão sofrer aprovação prévia da 
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7.11–Instalações Hidrossanitárias: 

7.11.1 – Sanitário: Toda a rede de esgoto será de PVC,

cloacal será coletado e passará por caixa de inspeção até 

(sumidouro) existente no local

7.11.2 – Hidráulico: A rede de água será 

existente até chegar na edificação

soldável e embutidas na parede

devendo abastecer todos os equipamentos

7.12 - Instalações Elétricas: 

do tipo PIRASTIC ou similar, os eletrodutos serão de PVC tipo mangueira corrugada.

serão com lâmpada compacta de led 9W

plástico, assim como os espelhos das tomadas e 

Todos os materiais deverão sofrer aprovação prévia da fiscalização.

projeto elétrico. 

7.13 – Pintura: A edificação

camada de selador (fundo) no exterior

receberão pintura em stein, duas demãos.

 

8 – LIXEIRAS:  

Deverão ser instalados conjuntos de lixeiras papeleiras de coleta seletiva de resíduos 

orgânico, capacidade 50 litros com tampa em polietileno alta densidade e suporte metálico galvanizado 

modelo para fixar 02 caixas de lixo, conforme detalhamento e locais indicados em projeto.
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Hidrossanitárias:  

Toda a rede de esgoto será de PVC, e instalado conforme o projeto. 

e passará por caixa de inspeção até sua exposição

existente no local. 

A rede de água será servida da concessionária, 

edificação, após isto a rede será sobre o forro, as tubulações serão em 

soldável e embutidas na parede, em diâmetros compatíveis com os equipamentos servidos, 

todos os equipamentos.  

Instalações Elétricas: A tubulação será embutida nas paredes, executada com 

do tipo PIRASTIC ou similar, os eletrodutos serão de PVC tipo mangueira corrugada.

m lâmpada compacta de led 9W completa com plafon. As caixas de passagem serão de 2x4 cm de 

plástico, assim como os espelhos das tomadas e interruptores também serão de material plástico.

Todos os materiais deverão sofrer aprovação prévia da fiscalização. E deverá ser executado conforme 

edificação receberá pintura acrílica semi-brilho, duas demãos, sobre um

no exterior e interior, inclusive nos tetos e beiral. As portas

em stein, duas demãos. 

Deverão ser instalados conjuntos de lixeiras papeleiras de coleta seletiva de resíduos 

orgânico, capacidade 50 litros com tampa em polietileno alta densidade e suporte metálico galvanizado 

modelo para fixar 02 caixas de lixo, conforme detalhamento e locais indicados em projeto.
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e instalado conforme o projeto. O esgoto 

sua exposição em poço absorvente 

 interligando com o prédio já 

sobre o forro, as tubulações serão em PVC 

, em diâmetros compatíveis com os equipamentos servidos, 

A tubulação será embutida nas paredes, executada com condutores 

do tipo PIRASTIC ou similar, os eletrodutos serão de PVC tipo mangueira corrugada.Os pontos de luz 

completa com plafon. As caixas de passagem serão de 2x4 cm de 

bém serão de material plástico. 

E deverá ser executado conforme 

brilho, duas demãos, sobre uma 

. As portas externas e janelas, 

Deverão ser instalados conjuntos de lixeiras papeleiras de coleta seletiva de resíduos seco e 

orgânico, capacidade 50 litros com tampa em polietileno alta densidade e suporte metálico galvanizado 

modelo para fixar 02 caixas de lixo, conforme detalhamento e locais indicados em projeto. 
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Escavação: Para a fixação das lixeiras o solo deverá ser escavado manualmente nas dimensões de 

30x30x20 cm de acordo com o detalhamento do projeto.

Base de fixação: Após a escavação deve

metálico das lixeiras no concreto 

9 – BANCOS DE JARDIM: 

Deverão ser instalados bancos de jardim conforme detalhamento e locais indicados em projeto, 

com pés e apoios em concreto e encosto e assento em madeira de Angelim ou similar, fixados na estrutura 

de concreto através de parafusos galvanizados.
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Figura  – Modelo das lixeiras. 

 

fixação das lixeiras o solo deverá ser escavado manualmente nas dimensões de 

30x30x20 cm de acordo com o detalhamento do projeto. 

Após a escavação deve-se executar a concretagem da base e chumbar o suporte 

 ainda fresco. 

BANCOS DE JARDIM:  

Deverão ser instalados bancos de jardim conforme detalhamento e locais indicados em projeto, 

com pés e apoios em concreto e encosto e assento em madeira de Angelim ou similar, fixados na estrutura 

e parafusos galvanizados. 

Figura  – Modelo do banco. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 

 

15 

 

fixação das lixeiras o solo deverá ser escavado manualmente nas dimensões de 

se executar a concretagem da base e chumbar o suporte 

Deverão ser instalados bancos de jardim conforme detalhamento e locais indicados em projeto, 

com pés e apoios em concreto e encosto e assento em madeira de Angelim ou similar, fixados na estrutura 
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10 – APARELHOS ACADEMIA 3º IDADE: 

 

Devem ser instalados nas bases de concreto indicada em projeto,com o objetivo de propiciar a 

prática de exercícios físicos, principalmente aos idosos.

A estrutura dos aparelhos deve ser de tubo de aço carbono, com solda MIG e pintura eletrostática 

de alta resistência. 

Sua fixação deve ser no piso de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x2.1/4” zincados.

A seguir será descrito os modelos de aparelhos a se

10.1- Lastro de brita: Com o terreno perfeitamente nivelado deve

de brita em toda a área a ser implantada.

10.2 – Base de concreto:

sobre o solo devidamente compactado e sobre lastro de brita.

10.3 – Aparelho Simulador de Caminhada duplo:

usuários simultâneos. Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação 

motora.Estrutura principal de dimensões 1545 mm x 1000 mm x 1110 mm (comprimento, largura e altura 

respectivamente), confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço 

carbono de 2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 2” x 

2,00mm. Pedais confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm antiderrapante, com acabame

ferro chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e 

soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. Sistemas de 

movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplo

câmara interna de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e 

eixos em aço laminado. Parafusos com trava

curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 

Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, com tratamento de fosfatização e 

pintura pelo sistema eletrostático. 
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APARELHOS ACADEMIA 3º IDADE:  

evem ser instalados nas bases de concreto indicada em projeto,com o objetivo de propiciar a 

prática de exercícios físicos, principalmente aos idosos. 

dos aparelhos deve ser de tubo de aço carbono, com solda MIG e pintura eletrostática 

Sua fixação deve ser no piso de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x2.1/4” zincados.

A seguir será descrito os modelos de aparelhos a serem instalados: 

Com o terreno perfeitamente nivelado deve-se espalhar um lastro de 0,05m 

de brita em toda a área a ser implantada. 

Base de concreto: em concreto reguado,Fck 15 Mpa em espessura mínima de 7 cm lançado 

lo devidamente compactado e sobre lastro de brita. 

Aparelho Simulador de Caminhada duplo: Aparelho simulador de Caminhada para 2 

usuários simultâneos. Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação 

motora.Estrutura principal de dimensões 1545 mm x 1000 mm x 1110 mm (comprimento, largura e altura 

ionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço 

carbono de 2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 2” x 

2,00mm. Pedais confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm antiderrapante, com acabame

ferro chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e 

soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. Sistemas de 

movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem emborrachada, 

câmara interna de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e 

eixos em aço laminado. Parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos 

dos, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 

Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, com tratamento de fosfatização e 

pintura pelo sistema eletrostático.  
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evem ser instalados nas bases de concreto indicada em projeto,com o objetivo de propiciar a 

dos aparelhos deve ser de tubo de aço carbono, com solda MIG e pintura eletrostática 

Sua fixação deve ser no piso de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 3/8”x2.1/4” zincados. 

se espalhar um lastro de 0,05m 

em concreto reguado,Fck 15 Mpa em espessura mínima de 7 cm lançado 

Aparelho simulador de Caminhada para 2 

usuários simultâneos. Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação 

motora.Estrutura principal de dimensões 1545 mm x 1000 mm x 1110 mm (comprimento, largura e altura 

ionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço 

carbono de 2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 2” x 

2,00mm. Pedais confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm antiderrapante, com acabamento em 

ferro chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e 

soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. Sistemas de 

s de dupla blindagem emborrachada, 

câmara interna de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e 

rosca de alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos 

dos, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. 

Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, com tratamento de fosfatização e 
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Figura  – Modelo Aparelho Simulador de Cami

10.4 – Aparelho Prancha de Movimentação Lateral:

lateral, para 2 usuários simultâneos. Promove a flexibilidade, agilidade dos músculos do quadril e da 

região lombar. 

Estrutura principal de dimensões 800 mm x 

respectivamente), confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço 

carbono de 2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 2” x 

2,00mm, 1”1/4” x 2,00mm. Pedais confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm antiderrapante, com 

acabamento em ferro chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa de aço carbono 2mm 

estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação qua

locais onde há contato com mãos e pernas o equipamento deve ter proteção em mangueira emborrachada 

de alta resistência. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 

blindagem emborrachada, câmara i

e poeira no sistema, e eixos em aço laminado. Parafusos com trava

fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total se

usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, com tratamento de 

fosfatização e pintura pelo sistema eletrostático.
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Modelo Aparelho Simulador de Caminhada Duplo.

Aparelho Prancha de Movimentação Lateral: Aparelho simulador de movimentação 

lateral, para 2 usuários simultâneos. Promove a flexibilidade, agilidade dos músculos do quadril e da 

Estrutura principal de dimensões 800 mm x 100 mm x 1175 mm (comprimento, largura e altura 

respectivamente), confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço 

carbono de 2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 2” x 

x 2,00mm. Pedais confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm antiderrapante, com 

acabamento em ferro chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa de aço carbono 2mm 

estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação qua

locais onde há contato com mãos e pernas o equipamento deve ter proteção em mangueira emborrachada 

de alta resistência. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 

blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água 

e poeira no sistema, e eixos em aço laminado. Parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á 

fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total se

usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, com tratamento de 

fosfatização e pintura pelo sistema eletrostático. 
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nhada Duplo. 

Aparelho simulador de movimentação 

lateral, para 2 usuários simultâneos. Promove a flexibilidade, agilidade dos músculos do quadril e da 

100 mm x 1175 mm (comprimento, largura e altura 

respectivamente), confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço 

carbono de 2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 2” x 

x 2,00mm. Pedais confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm antiderrapante, com 

acabamento em ferro chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa de aço carbono 2mm 

estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. Em 

locais onde há contato com mãos e pernas o equipamento deve ter proteção em mangueira emborrachada 

de alta resistência. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 

nterna de lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água 

rosca de alto torque, todos zincados á 

fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 

usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, com tratamento de 
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Figura 

10.5 – Aparelho Volante Rotaç

dos membros superiores,para 2 usuários simultâneos. Fortalece os membros superiores e aumenta a 

flexibilidade das articulações dos ombros.

Estrutura principalde dimensões 600 mm x 1380 mm x 16

respectivamente), confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm. Peças de movimentação 

confeccionadas em tubo de aço carbono de 1” x 2,00mm. Manípulos dos volantes em Nylon preto com 

acabamento polido e arredondado. Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 

proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação 

em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara intern

lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e eixos em aço 

laminado. Todas as porcas e parafusos com trava

Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferec

usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, com tratamento de 

fosfatização e pintura pelo sistema eletrostático. 
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Figura – Modelo Aparelho Prancha de Movimentação Lateral.

Aparelho Volante Rotação Vertical duplo: Aparelho para movimentação circular vertical 

dos membros superiores,para 2 usuários simultâneos. Fortalece os membros superiores e aumenta a 

flexibilidade das articulações dos ombros. 

Estrutura principalde dimensões 600 mm x 1380 mm x 1600 mm (comprimento, largura e altura 

respectivamente), confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm. Peças de movimentação 

confeccionadas em tubo de aço carbono de 1” x 2,00mm. Manípulos dos volantes em Nylon preto com 

dado. Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 

proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação 

em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara intern

lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e eixos em aço 

laminado. Todas as porcas e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 

Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 

usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, com tratamento de 

fosfatização e pintura pelo sistema eletrostático.  
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Modelo Aparelho Prancha de Movimentação Lateral. 

Aparelho para movimentação circular vertical 

dos membros superiores,para 2 usuários simultâneos. Fortalece os membros superiores e aumenta a 

00 mm (comprimento, largura e altura 

respectivamente), confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm. Peças de movimentação 

confeccionadas em tubo de aço carbono de 1” x 2,00mm. Manípulos dos volantes em Nylon preto com 

dado. Tampas em chapa de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 

proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. Sistemas de movimentação 

em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna de 

lubrificação e tampa de vedação impedindo a entrada de água e poeira no sistema, e eixos em aço 

rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 

endo total segurança e conforto aos 

usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de soldagem MIG e TIG, com tratamento de 
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Figura 

10.6 – Aparelho Simula

simultâneos. Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e função 

cardiorrespiratória. 

Estrutura principal de dimensões 1420 mm x 1000 mm x 1500 mm (comprimento, largur

respectivamente), confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço 

carbono de 2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 2” x 

2,00mm e 1”1/4” x 2.00mm. Pedais confeccionados em c

com acabamento em ferro chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa de aço carbono 

2mm estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. 

Em locais onde há contato com mãos e pernas o equipamento deve conter proteção em mangueira 

emborrachada de alta resistência. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos 

duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de

entrada de água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado. Todas as porcas e parafusos com trava

rosca de alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, 
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Figura – Modelo Volante de Rotação Vertical Duplo.

Aparelho Simulador de Esqui duplo:Aparelho simulador de Esqui,para 2 usuários 

simultâneos. Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e função 

Estrutura principal de dimensões 1420 mm x 1000 mm x 1500 mm (comprimento, largur

respectivamente), confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço 

carbono de 2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 2” x 

2,00mm e 1”1/4” x 2.00mm. Pedais confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm antiderrapante, 

com acabamento em ferro chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa de aço carbono 

2mm estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. 

há contato com mãos e pernas o equipamento deve conter proteção em mangueira 

emborrachada de alta resistência. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos 

duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de

entrada de água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado. Todas as porcas e parafusos com trava

rosca de alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, 
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Modelo Volante de Rotação Vertical Duplo. 

Aparelho simulador de Esqui,para 2 usuários 

simultâneos. Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e função 

Estrutura principal de dimensões 1420 mm x 1000 mm x 1500 mm (comprimento, largura e altura 

respectivamente), confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos de aço 

carbono de 2” x 2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas em tubo de aço carbono de 2” x 

hapa de aço carbono de 3mm antiderrapante, 

com acabamento em ferro chato 1”x1/8” e ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa de aço carbono 

2mm estampadas e soldadas proporcionando excelente acabamento e total vedação quanto á poeira e água. 

há contato com mãos e pernas o equipamento deve conter proteção em mangueira 

emborrachada de alta resistência. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos 

duplos de dupla blindagem emborrachada, câmara interna de lubrificação e tampa de vedação impedindo a 

entrada de água e poeira no sistema, e eixos em aço laminado. Todas as porcas e parafusos com trava-

rosca de alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, 
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oferecendo total segurança e confo

soldagem MIG e TIG, com tratamento de fosfatização e pintura pelo sistema eletrostático. 

Figura 

11 – PERGOLADOS:  

 

Deverão ser executados dois 

especificadas em projeto. 

Coluna: as colunas deverão ser em madeira de pinus tratado com seção de 19x19 cm.

Viga: as vigas dos pergolados deverão ser em madeira de pinus tratado com seção 

Caibro: os caibros dos pergolados deverão ser também em madeira de pinus tratado com seção de 

5x15 cm. 

Pintura: serão aplicadas duas demãos de tinta esmalte brilhante para madeira sobre fundo nivelador 

branco. 

 

Dos Complementos: 

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

serviços. 
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oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de 

soldagem MIG e TIG, com tratamento de fosfatização e pintura pelo sistema eletrostático. 

Figura – Modelo Aparelho Simulador de Esqui duplo.

everão ser executados dois pergolado sem madeira de Pinus tratado (autoclavado), nas dimensões 

Coluna: as colunas deverão ser em madeira de pinus tratado com seção de 19x19 cm.

Viga: as vigas dos pergolados deverão ser em madeira de pinus tratado com seção 

Caibro: os caibros dos pergolados deverão ser também em madeira de pinus tratado com seção de 

serão aplicadas duas demãos de tinta esmalte brilhante para madeira sobre fundo nivelador 

deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução dos 
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rto aos usuários. Equipamento completo montado pelo sistema de 

soldagem MIG e TIG, com tratamento de fosfatização e pintura pelo sistema eletrostático.  

 

Modelo Aparelho Simulador de Esqui duplo. 

sem madeira de Pinus tratado (autoclavado), nas dimensões 

Coluna: as colunas deverão ser em madeira de pinus tratado com seção de 19x19 cm. 

Viga: as vigas dos pergolados deverão ser em madeira de pinus tratado com seção de 5x20 cm. 

Caibro: os caibros dos pergolados deverão ser também em madeira de pinus tratado com seção de 

serão aplicadas duas demãos de tinta esmalte brilhante para madeira sobre fundo nivelador 

deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução dos 
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Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos adequados.

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos se

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 serviços 

executados. 

A placa deverá ser afixada no início da obra. O mod

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

O prazo de conclusão desta obra é de 

 
 
 
 
_____________________________
Filipe Brehm Marques da Silva 
Eng. Civil CREA/RS 171.406 
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Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos adequados.

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos se

 

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado. 

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

A placa deverá ser afixada no início da obra. O modelo da mesma será fornecido pelo Dep. de 

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. 

O prazo de conclusão desta obra é de 120 dias. 

Capão da Canoa, 

_____________________________                      ____________________
     Jonatas Luz Dariva

    Eng. Civil CREA/RS 183.797
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Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos adequados. 

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

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

elo da mesma será fornecido pelo Dep. de 

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

 
 

Capão da Canoa, 19 de setembro de 2018. 

____________________ 
Jonatas Luz Dariva 
Eng. Civil CREA/RS 183.797 


