
[1] 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
Obra: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NÁUTICO DE CAPÃO DA CANOA 

Descrição: Execução de calçadão, de Pavimento em Bloco de Concreto 

Intertravado, construção de Pier, pergolados, letreiro e colocação de postes de 

Iluminação. 

Endereço: Entre Lagoa dos Quadros e RS 389 (Estrada do Mar) km 34 
Capão da Canoa/RS. 

 

  
  O Presente Memorial tem por finalidade orientar a execução da Revitalização da área 
a Beira da Lagoa no Município de Capão da Canoa. O projeto consiste dos seguintes itens:  
  
- Estrada de acesso e Ruas internas do Parque – Pavimentação, Construção de Rótula. 
- Estacionamento - Pavimentação e demarcação;  
- Calçadão à beira da Lagoa – Pavimentação, execução de pergolados, letreiro, passeio. 
- Acesso direto a Lagoa – Pavimentação, reposição de estrutura, e construção de pier. 

  
 Serve também para dissipar quaisquer dúvidas que por ventura venham a surgir na 
interpretação do Projeto, prevalecendo as cotas e objetos indicados em planta. 
 Considerar-se-á, para efeito de execução, todos os materiais e a mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços.  
 As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em 
aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao executante 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 que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os 
projetos, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que 
deverão ser realizados.  

 
 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: 
 
 Local das Obras:  
 
 A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material 
necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do 
local das obras e dos serviços. Todos os serviços necessários, que exigem o uso de energia 
elétrica e de água, e outros, necessários para realizar as obras e/ou serviços, serão de 
responsabilidade da empresa executora e realizados com material próprio. 

O local onde estiver sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente isolado 
a fim de se evitar acidentes. 

 
 
Disposições Preliminares: 
 
Na execução de todos os projetos e serviços, a Contratada deverá seguir as Normas 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas 
especificações. 
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Todos os detalhes constantes dos projetos e não mencionados neste Memorial 
Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos projetos, serão 
interpretados como fazendo parte integrante do projeto. 

Nenhuma alteração nos projetos fornecidos, bem como nessas especificações pode 
ser feita sem consulta prévia e autorização dos autores do projeto e aprovação da Contratante. 

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

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e 
durante a execução de quaisquer serviços. 

A Contratante manterá autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação 
geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 
sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem 
empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá 
solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos 
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com 
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas 
atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a 
substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que 
seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não teve 
dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das 
especificações apresentadas, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e 
confirmar todos os serviços que deverão ser realizados. 

Caberá à executante um exame detalhado do local dos serviços, verificando todas as 
dificuldades dos serviços. 

Serão de competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos 
de serviços mal executados ou errados por sua culpa. 

A seguir será descrito, de forma simplificada, o modo de execução para a realização 
dos serviços. 

 
 

 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 
 

1- Serviços Inicias: 
 

 Todos os serviços deverão seguir as especificações descritas a 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.  
• Placa de Obra – deverá ser afixada Placa de Obras padrão do programa em local de boa 
Visibilidade. Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o período 
da obra. Terá dimensões de 1,50 x 2,50m e deverá ser pintada obedecendo à pro-
porcionalidade do modelo. Deverá ser executado ainda no Canteiro de Obras um barracão em 
compensado e instalações provisórias de água e luz. 
• Locação da Obra – A empresa fará a locação planimétrica e altimétrica, utilizando 
instrumentos de precisão e atendendo as plantas da obra. Os níveis encontram-se indicados 
nos projetos arquitetônicos. Deverá aferir os níveis, dimensões e alinhamentos, assim como 
ângulos e curvas constantes do projeto.  
• Sinalização – A empresa deverá manter o canteiro de obras sinalizado durante a execução da 
obra 
 
 
 
 



[3] 

 

 
2- Estradas de acesso e Trânsito de Veiculos   

 
2.1– Pavimentação em Blocos de Concreto Intertravados: 
2.1.1. – Meio-fio: 
Deverá ser executado a limpeza e nivelamento da base a assentado os novos meios-fios. Os 
meios-fios utilizados serão de concreto pré fabricado de boa qualidade com as seguintes 
dimensões por unidade: 100cm x 30cm x 15cm e com Fck de 25,0Mpa. 
 

 
 
 
 
 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 ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada no rejunte deve ter traço de 
1:3 (cimento e areia). 
 
2.1.2 – 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 mecânico e utilizando maquinário e equipamento 
adequado, deixando o solo sem imperfeições e nivelado. A Empresa deverá aterrar com areia 
para obter os níveis necessários. 
 
2.1.3 – Base: 

Será composta por um colchão de pó de pedra de 8 cm. O mesmo deverá ser compactado com 
rolo “tandem” vibratório liso com peso mínimo de 08 toneladas. Após a não mais penetração de 
material seco, deve-se proceder a irrigação para melhor compactação. 
 
2.1.4 – Pavimentação: 
A empresa deverá utilizar bloquete (pavs) intertravado de 08cm de espessura. 
O assentando dos deve se dar da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando 
apenas o arremate junto ao meio-fio para fazer depois da conclusão da pavimentação. 
 
É necessária a utilização de linha para assentamento dos pisos para garantir os esquadros e 
desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, são feitos com serra 
mármore ou policorte. Para finalizar o assentamento, usa-se o equipamento vibratório sobre o 
piso para nivelá-lo. Espalha-se, então areia fina 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 de compactação.  
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2.2-RÓTULA: 

Deverá ser executada, conforme dimensões e especificações do projeto, uma Rótula central de 
acesso à alguns setores, e para viabilizar o tráfego na parte interna do parque, e deverá ser 
executada conforme seguintes parâmetros: 
 
2.2.1 – Meio-fio:  
 Deverá ser executado a limpeza e nivelamento da base a assentado os novos meios-
fios. Os meios-fios utilizados serão de concreto pré-fabricado, de boa qualidade com as 
seguintes dimensões por unidade: 100cm x 30cm x 15cm e com Fck de 25,0Mpa. 
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 ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada no 
rejunte deve ter traço de 1:3 (cimento e areia). 
 
2.2.2 – 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 o posterior recebimento da base. 
 
2.2.3– Pavimentação: Na parte interna da rótula deverá ser plantada grama catarina (leiva).  
 
 

3- Estacionamento - Pavimentação e demarcação 

 
3.1 – Meio-fio: (demarcação) 

 Deverá ser executado a limpeza e nivelamento da base a assentado os novos meios-
fios. Os meios-fios utilizados serão de concreto pré-fabricado de boa qualidade com as 
seguintes dimensões por unidade: 100cm x 30cm x 15cm e com Fck de 25,0Mpa. 
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 ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada no 
rejunte deve ter traço de 1:3 (cimento e areia).  
 
3.2.-  Pavimentação:  
 A área deverá contemplar vagas de estacionamento para 110 (cento e dez) veículos, e 
deverá receber aterro em areia média compactada em alguns pontos, para perfeito 
nivelamento da área e para alcançar os níveis de planta.  
 Após aterro deverá ser executada  camada de 8cm de pedrisco (brita 00), devidamente 
compactada e garantindo o nivelamento da superfície.  
 
 

4- Calçadão à beira da Lagoa e Passeio de Pedestres – Pavimentação, execução de 
pergolados e letreiro:  
 

- Calçadão: 
 
4.1- Movimento de terra e infraestrutura: nas dimensões de projeto, deverá ser executado 

aterro com areia na parte da área onde será implantado o calçadão, e o mesmo de dará de 
modo mecânico e utilizando maquinário e equipamento adequado, deixando o solo sem 
imperfeições e nivelado.  
Muro de contenção: o muro será em concreto armado aparente, conforme projeto.  

 
Fundação:  
As fundações serão estacas do tipo “micro estacas” de diâmetro 25cm, conforme projeto, com 
armadura de fretagem na cabeça das mesmas. 
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Estrutura:  
A estrutura será composta elemento único (cortina) em concreto armado e deverá ser 
executada in loco, conforme preceitos da NBR 6118/2014. A cortina de concreto será 
executada por todo o perímetro do calçadão, a mesma será em concreto armado (fck 35 Mpa).  
 
 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 
O concreto deverá ser usinado com Fck 35Mpa, 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 do concreto, sendo 
que a altura de queda livre não poderá ultrapassar 1,50m, o adensamento deverá ser realizado 
através de vibrador mecânico. O sistema de transporte do concreto deverá permitir o 
lançamento direto, evitando depósitos intermediários e o adensamento deverá obedecer a 
todos parâmetros de norma. A estrutura deverá obedecer ao projeto específico.  
As formas deverão estar em bom estado, devendo ser aplicado antes da concretagem, o 
desmoldante para facilitar a deforma,e as fôrmas deverão ser molhadas abundantemente.  
 
 
4.2 Pavimentação: será conforme desenho de projeto, com trechos em pedra Portuguesa 
e bloco Intertravado de concreto, executada da seguinte forma: 
 
Pavimentação em Bloco Intertravado: 
4.2.1 – Regularização e Compactação: 

 A empresa deverá regularizar e compactar o solo existente, o mesmo de dará de modo 
mecânico e utilizando maquinário e equipamento adequado, deixando o solo sem imperfeições 
e nivelado.  
 
4.2.2 – Base: 
Será composta por um colchão de pó de pedra de 8 cm. O mesmo deverá ser compactado com 
rolo “tandem” vibratório liso com peso mínimo de 08 toneladas. Após a não mais penetração de 
material seco, deve-se proceder a irrigação para melhor compactação. 
 
4.2.3 - Pavimentação:  
Para pavimentação serão assentadas peças de blocos intertravados com altura de 6,00 cm no 
modelo retangular, dimensões 10x20cm, sendo que a peça modelo deverá ser apresentada 

pela empresa ao Departamento de Engenharia para análise da qualidade. 
 
O assentamento dos bloquetes deve se dar da “mestra” para as extremidades, a fim de se 

obter painéis contínuos e uniformes, garantir o acabamento e por ventura “cortes de peças” nas 

extremidades menos visíveis, seguindo alguns padrões listados abaixo: 

 As peças devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando-se com 

cuidado, não afetando o colchão de pó-de-pedra. Se ocorrer o surgimento de fendas, 

as peças devem ser batidas com martelo de borracha e terem juntas de 

aproximadamente 2 mm; 

 Após o assentamento das peças num trecho do pavimento, deve ser executada a 

compactação inicial com placa vibratória. A compactação deverá ser realizada em 

duas passadas sobre toda a área, cuidando-se para que haja uma sobreposição dos 

percursos para evitar a formação de “degraus”. A compactação deve ser limitada a 

pelo menos 1m do limite de peças assentadas, ainda sem confinamento; 

 Após a compactação inicial, deve ser executada a última camada com o espalhamento 

da camada de pó-de-pedra sobre o pavimento. Uma fina camada de pó deve ser 

espalhada sobre as peças, e com uma vassoura deve-se varrer até que as juntas 

entre as peças sejam completamente preenchidas; 
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 A compactação final tem como objetivo o acabamento final no pavimento. Sua 

execução deverá ocorrer da mesma forma que a compactação inicial, diferenciando-se 

pelo número de passadas; 

 

 
          Modelo de assentamento “espinha” de Peixe 
 
 
 
 
Pavimentação de Trecho em Pedra Portuguesa:  
 
– Regularização e Compactação: 
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 o posterior recebimento da base. 
 
– Base: 

Será composta por 10 cm de base de brita graduada e/ou material de rejeito da usina. 
mesmo deverá ser compactado com equipamento adequado e após a não mais penetração de 
material seco, deve-se proceder a irrigação para melhor compactação. 
 
– Pavimentação: 
 Deverá ser em pedra Portuguesa, executada conforme apresentado em projeto. 
 O padrão das pedras deverá ser nas cores pretas 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 8,0 cm, as pedras devem ficar 
travadas umas contra as outras, com o menor vão possível entre elas, ficando nivelado com o 
meio-fio assentado. 
Após o assentamento das pedras, deverá ser espalhada e varrida sobre o desenho (mosaico), 
outra “farofa”  de 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. 
 A empresa deverá manter o piso úmido por 5 dias, evitando o trânsito sobre o passeio 

 
 

4.3 – Pergolados: 

Estrutura: Serão construídos 02 unidades de pergolados com dimensões conforme 
detalhamento em projeto, todo em madeira bitolada e aplainada de pinus tratado com 
autoclave. Sendo a estrutura composta por pilares, vigas, caibros, sarrafos, travessas. 
 A fixação das peças da estrutura será com parafusos, porcas e arruelas galvanizadas, 
conforme projeto.  
 A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 
deve-se proceder a escavação e compactação do mesmo.  
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 Toda estrutura de madeira aparente que receber corte de serra, deverá ser realizado 
um serviço de arredondamento das arestas, com lixadeira rotativa ou plaina, para que se 
elimine as arestas vivas e farpas de madeira. 

  Pintura: Todo o pergolado, receberá duas demãos de pintura Stain, em tonalidade 
imbuia. 

 
 

4.4 – Letreiro:  

O letreiro deverá ser implantado na área indicada em projeto, com o dizer “CAPÃO DA 
CANOA”, mais a imagem do guime oficial do município conforme projeto, em material PRFV 
(Plástico Reforçado em Fibra de Vidro), nas especificações abaixo: 
 
- o Letreiro e também o guime deverão ser fabricados com mantas e tecidos de fibra de vidro, 
aglomeradas com resina poliéster estrutural, sendo o acabamento externo em pintura PU, com 
alta proteção contra raios UV e intempéries. 
- O esquema de laminação se dará através da intercalação de camadas de manta de fibra de 
vidro tipo 450g/m² e tecidos tipo biaxial de 900 g/m², recebendo ainda reforços estruturais com 
perfis pultruados em fibra de vidro. 
- De acabamento as peças receberão pintura externa em tinta poliuretânica alifática, deixando 
a superfície lisa e em alto brilho, facilitando a limpeza e manutenção. A cor é branca, por suas 
características de reflexão dos raios solares, conferindo ao equipamento maior vida útil, 
evitando assim também o desbotamento que é observado em cores vibrantes. 
 Dimensões: o letreiro e o guime deverão ser conforme projeto, contemplando 12 (doze) 
letras do tipo caixa com 1,42 metros de altura, 0,30 metros de profundidade e 01(um) 
centímetro de espessura. 
 Estruturas de fixação: As letras terão as estruturas de fixação na parte inferior em perfis 
pultruados, fundidos à estrutura da letra, permitindo que estes perfis sejam embutidos no 
concreto, quando as concretagem da base das letras. 

 As letras e o guime deverão ter esperas para serem instalados em uma fundação tipo 
Radier em concreto armado, com dimensões conforme projeto. 

-Deverá ser seguido o mesmo padrão do letreiro existente no Calçadão a Beira Mar de Capão 
da Canoa, incluindo radier, fixação e as estruturas de fixação.  
 

 
  LETREIRO DO CALÇADÃO A BEIRA MAR DE CAPÃO DA CANOA 
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  Bancos: 
 Deverão ser colocados nas áreas indicadas em planta, bancos de concreto pré-

moldados, com travessas de madeira, para assento e encosto, que receberá duas demãos de 
pintura Stain, em tonalidade imbuia, conforme modelo abaixo: 

 

 
 MODELO DO BANCO A SER COLOCADO 

 
4.5 -  Pavimentação dos Passeios- Acesso ao calçadão e a área de Trapiche:  
 
 
MEIO-FIO: Serão utilizados meios fios de concreto pré-moldado nas dimensões de 

12x15x30x100 cm, com suas juntas argamassadas, para contenção da pavimentação.  
  
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
 A empresa deverá regularizar e compactar o solo existente, o mesmo Se dará de modo 
mecânico utilizando maquinário e equipamento adequado, deixando o solo sem imperfeições e 
nivelado. A empresa deverá aterrar com areia para obter os níves necessários (utilizar o nível 
já existente no local, atentando-se aos caimentos indicados em planta. 
 
BASE 
 Será composta por camada de pó-de-pedra, que para assentamento deve ser 
espalhada e rasada em um movimento único de uma régua, não se utilizando o sentido de vai-
vem. É importante o controle das cotas a fim de garantir a espessura uniforme da camada de 
5,00 cm e o “espaço” para as peças até a cota final do pavimento; A compactação garantirá a 
estabilidade da base para o assentamento dos blocos intertravados. 
 
PAVIMENTAÇÃO 

 
 Para pavimentação serão assentadas peças de blocos intertravados com altura de 6,00 
cm no modelo retangular, dimensões 10x20cm, sendo que a peça modelo deverá ser 
apresentada pela empresa ao Departamento de Engenharia para análise da qualidade. 

 

 
Imagem de assentamento estilo Espinha de Peixe 
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Piso Tátil: No passeio deverá conter ainda, sinalização com piso tátil, em placas de concreto 
pré- moldadas, direcional e alerta, com dimensões e especificações conforme representação 
em Planta. Obedecer o detalhamento de projeto (dimensões e paginação). 
 
 

 
Modelo do Piso Tátil 

 
 
 

4.6- Guarda-corpo / corrimão na calçada de acesso ao Trapiche:  
 A calçada terá guarda-corpo de acordo com o detalhamento do projeto, 
composta pela mesma estrutura de pilares, barrote vertical de 4,5 cm x 09 cm e guias 
de 2,0 cm x 10 cm em madeira de eucalipto tratado plainado, pregados com prego 
galvanizado de bitola 17 x 27cm. 
 
 
 
 5- Acesso direto a Lagoa – Pavimentação, reforço de estrutura e construção de 
PIER. 

 5.1 Estrada de acesso: Nas áreas indicadas em projeto, deverá ser construída uma via 
de acesso a lagoa, onde será destinado um local para a inserção de meios de transporte 
aquáticos. No local há pavimentação em pedra irregular, que deverá ser removida, e utilizada 
para aterro em um outro trecho indicado em planta, para obter nível da via. 
 

 
PAVIMENTO A SER REMOVIDO E REAPROVEITADO. 
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RUA INTERNA DO PARQUE QUE LEVA AO ACESSO A LAGOA, ONDE ALGUMAS ÁREAS DEVERÃO 

SER ATERRADAS COM MATERIAL DE RETIRADA (PEDRA IRREGULAR E AREIA) 

 
 
 
 
 
 5.1.2 – Regularização e Compactação: 
A empresa deverá regularizar e compactar o solo existente, o mesmo de dará de modo 
mecânico e utilizando maquinário e equipamento adequado, deixando o solo sem imperfeições 
e nivelado. A Empresa deverá aterrar com areia para obter os níveis necessários. 
 
 5.1.3 – Base: 

Será composta por um colchão de pó de pedra de 8 cm. O mesmo deverá ser compactado com 
rolo “tandem” vibratório liso com peso mínimo de 08 toneladas. Após a não mais penetração de 
material seco, deve-se proceder a irrigação para melhor compactação. 
 
 5.1.4 – Pavimentação: 
A empresa deverá utilizar bloquete (pavs) intertravado de 08cm de espessura. 
O assentando dos deve se dar da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando 
apenas o arremate junto ao meio-fio para fazer depois da conclusão da pavimentação. 
 É necessária a utilização de linha para assentamento dos pisos para garantir os 
esquadros e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, são feitos 
com serra mármore ou policorte. Para finalizar o assentamento, usa-se o equipamento 
vibratório sobre o piso para nivelá-lo. Espalha-se, então areia fina 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 de 
compactação.  
 
 
5.2 – Reposição de estrutura de Contenção no Trapiche: 

 
Lajes concreto: Deverão ser fixadas, conforme modelo já existente no local, novas lajes pré-

moldadas em concreto, para contenção do trapiche que dá acesso â lagoa. Verificar a 
quantidade faltante a repor, e as existentes que deverão ser substituídas por apresentarem 
danos e/ou não estarem em perfeitas condições de uso, estética e estabilidade.  
 Os pilares que apresentarem também algum destes defeitos deverão ser substituídos, 
e os faltantes deverão ser fornecidos. 
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As estruturas devem ser totalmente recuperadas e os elementos faltantes deverão ser 
fornecidos, mantendo o padrão do existente. 
 
 
 

 
OUTRO LADO DO TRECHO DA CONTENÇÃO A SER RECUPERADA 

 
 
 
 
Rampa de acesso a equipamentos Náuticos:  
Deverá ser executado, conforme cotas e dimensões de Planta, contrapiso de Concreto armado, 
e=15Cm. 
Deverão ser fixados nesta rampa, sarrafos de pinus tratado, espaçados a cada 20cm, para 
evitar deslizamento fornecer mais segurança quanto a descida dos equipamentos através dos 
veículos. 
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5.3 – Pier:  

 
5.3.1 – InfraEstrutura:  
 A estrutura será em pilares roliços de eucalipto tratado, deverá ser fixada no solo 
dentro da lagoa, a uma profundidade indicada em projeto, para isto deve-se proceder a 
escavação e compactação do mesmo.  
 
5.3.2– Estrutura: 
Pilares: serão em madeira de eucalipto tratado 30x30cm, distanciados a cada 2,50 m (entre 

eixos), com altura de 230m. 
 
Vigas: a estrutura será composta por vigas transversais e longitudinais fixadas com parafusos 
galvanizados de diâmetro 3/8”, cabeça sextavada, porca e arruela lisa, em madeira de 
Eucalipto tratado de seção de 8 cm x 16 cm.  
 
Piso: sobre as travessas longitudinais serão pregados o piso (tipo deck boleado) que será 
composto por peças de seção 5 cm x 20 cm, em madeira eucalipto tratado e fixado também 
com pregos galvanizados de bitola 17 x 27.  
Toda estrutura de madeira aparente que receber corte de serra, deverá ser realizado um 
serviço de arredondamento das arestas, com lixadeira rotativa ou plaina, para que se elimine 
as arestas vivas e farpas de madeira. 

. 
5.3.4 – Guarda-corpo: 
Será executado de acordo com o detalhamento do projeto, composto por tábuas em madeira 
de eucalipto tratado plainado, pregados com prego galvanizado de bitola 17 x 27cm. 
 
5.3.5 – Cobertura: Deverá ser com estrutura em madeira tratada (tesouras, caibros e 
ripamento), com dimensões conforme projeto, e sobre esta telhas de concreto cor natural. 
 
5.3.6 – Pintura: Todas as peças de madeira receberão duas demãos de pintura Stain, em 
tonalidade imbuia. 
 
 
5.4 –Área de Manobra sobre estrutura existente:  
 
 5.4.1- Estrutura: Conforme levantamento no local, há uma estrutura em concreto pré-
moldado, composta de pilares e placas encaixadas entre eixos dos mesmos, em módulos de 
aproximadamente 5m, que deverá ser recuperada, conforme avaliação e se necessário alguns 
elementos deverão ser substituídos, para garantir a estabilidade, carga e segurança da 
estrutura que irá abrigar.  
 
 5.4.2 – Movimento de terra: Após a estrutura ser recuperada, deverá ser realizado 
aterro em toda a área interna, e deverá ser compactada mecanicamente, para garantir as 
mesmas cotas e níveis de pavimentação conforme projeto. 
 
 5.4.3-  Pavimentação:  
Base: 

Será composta por um colchão de pó de pedra de 8 cm. O mesmo deverá ser compactado com 
rolo “tandem” vibratório liso com peso mínimo de 08 toneladas. Após a não mais penetração de 
material seco, deve-se proceder a irrigação para melhor compactação. 
 
Pavimentação: 
A empresa deverá utilizar bloquete (pavs) intertravado de 08cm de espessura. 
O assentando dos deve se dar da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando 
apenas o arremate junto ao meio-fio para fazer depois da conclusão da pavimentação. 
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 É necessária a utilização de linha para assentamento dos pisos para garantir os 
esquadros e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, são feitos 
com serra mármore ou policorte. Para finalizar o assentamento, usa-se o equipamento 
vibratório sobre o piso para nivelá-lo. Espalha-se, então areia fina 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 de 
compactação.  
  

  
Dos Serviços:  

 
 Os serviços devem seguir o memorial descritivo e projetos propostos em anexo.  
A empresa deverá visitar o local e verificar dos serviços a serem executados para elaborar sua 
proposta.  
A empresa deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de 
responsável técnico pela execução dos serviços e outros.  
  
Dos Complementos:  
 
 A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de 
execução dos serviços.  
Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos 
adequados.  
A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente da 
empresa executora dos serviços.  
A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado.  
A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços 
executados. 
A placa deverá ser afixada no inicio da obra. 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. 
 
 
 
 
O prazo de conclusão desta obra é de 180 (cento e oitenta) dias. 
 

 
 
 

Capão da Canoa, 26 de outubro de 2018. 
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