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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Pavimentação complementar do pátio com blocos intertravados e instalação 

complementar de calhas nos beirais do telhado da E.M.E.F. Leopoldina Véras da Silveira. 

Descrição: Execução de pavimento complementar no pátio com blocos intertravados e 

confecção e instalação de calha complementar nos beirais do telhado da escola.  

Endereço: Rua Cézar da Silva Bittencourt, 917 - Bairro Zona Nova - Capão da Canoa/RS. 

 

 

 O Presente Memorial tem por finalidade orientar a execução dos serviços, fixando os métodos 

construtivos a serem empregados. Serve também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a 

surgir na interpretação de projetos, prevalecendo as cotas e detalhamentos indicados em planta. 

 A necessidade constatada é de complementar a área do pátio que não foi contemplada por ocasião 

da reforma, e de instalação de calha faltante no beiral do telhado da ala administrativa, com a finalidade de 

captar as águas do telhado da escola.  

Justificam-se os serviços pela necessidade de se instalar calha complementar para captar as águas 

da chuva no telhado do bloco da administração da escola, pois a elevada altura do telhado causa impacto 

direto das águas no pavimento, desfazendo o rejunte dos blocos intertravados e deixando as peças soltas, 

além disso, a água da chuva do telhado que colide com o pavimento do pátio causa respingos e mantêm o 

piso da circulação interna constantemente molhado, podendo causar acidentes por possível queda de aluno. 

O serviço de pavimentação complementar é necessário para evitar o acúmulo de água em área interna do 

pátio, devendo, pelo projeto, as águas do pavimento do pátio durante a precipitação ser encaminhada 

diretamente para a sarjeta na via pública pela rede pluvial que será executada.  

 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. 

 

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. 
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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. 

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 

integrantes 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/ou 
especificações. 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos, se acompanhados do 
memorial descritivo, 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 dos 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. PROCEDIMENTOS INICIAIS 
 
         Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas a seguir 
e os projetos, e 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. 
 

 Nenhum serviço poderá ser iniciado antes da empresa obter a Ordem de Início de Serviço, fornecida 
pela FISCALIZAÇÃO deste município; 

 A Ordem de Início de Serviço somente será fornecida após o atendimento dos requisitos abaixo: 
 
 Instalação da placa da empresa com área mínima de 2,00 m² e com o nome do responsável 

técnico da mesma. Deverá ser confeccionada em chapa metálica a fim de resistir às intempéries 

durante todo período da obra, devendo ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo. A 
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placa deverá ser instalada em posição de destaque no local dos serviços, devendo a sua localização 

ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. A placa deverá ser afixada no início das obras, 

sendo que o modelo da mesma será fornecido pelo Departamento de Engenharia. 

 

 Apresentação de ART ou RRT de execução dos serviços paga e assinada pelo responsável técnico 
da empresa, sendo que na ART ou RRT emitida deverá constar como contratante dos serviços a 
Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. Não será aceita a apresentação do modelo rascunho 
da ART ou da RRT).  

 
2. INSTALAÇÃO DE CALHA NOS BEIRAIS - PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
2.1. CALHAS DOS BEIRAIS LADO NORTE-OESTE 

 
 Para possibilitar os serviços, a empresa deverá fazer uso de andaime, utilizando todos os 

equipamentos necessários para a segurança dos operários e para que os serviços possam ser 

executados com segurança, conforme preconiza a NR 18;  

 Para a segurança dos operários devem ser utilizados todos os EPI’s inerentes para trabalhos em 

altura segundo as Normas Regulamentadoras; 

 O local para a instalação da calha corresponde ao local junto ao beiral ao lado da escadaria da escola 

(lado NORTE-OESTE) (Figura 01);  

 

Figura 01: Detalhe das extremidades dos beirais 

 
 

 Conforme projeto, em duas extremidades do beiral deverá ser instalada nova calha na extremidade 

do beiral em material alumínio com corte 35 cm para possibilitar as dobras da chapa com seção 

compatível com a captação, tanto na altura quanto na largura da calha, para a coleta das águas 

pluviais com o escoamento correto; 

 Por se tratar de fachada, para a harmonia de acabamento junto ao beiral, as novas calhas e as já 

instaladas deverão ser pintadas externamente com tonalidade a ser definida, aplicando-se fundo e 
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tinta própria para material alumínio, para evitar o descolamento precoce da tinta da chapa pelo 

intemperismo do sol e chuva;  

 A seção deverá ser idêntica à seção da calha previamente instalada para a harmonia do conjunto; 
 Todos os pontos de fixação da chapa e emendas, que serão transpassadas, e nos rebites de fixação 

das chapas deverão ser devidamente vedados com material vedante específico para o material 
alumínio, que seja durável e que não sofra ressecamento pela ação dos raios solares para evitar as 
infiltrações pela ação das chuvas nesses pontos; 

 Instalar suportes de apoio da calha em material alumínio reforçado fixos no espelho de madeira com 
parafusos em aço inox para evitar a oxidação precoce e o desprendimento da calha ao longo do 
tempo; 

 Juntamente com a calha deverá ser executado 01 (um) "bocal" com diâmetro de 75 mm em material 

alumínio ao final da extremidade da calha na parte mais baixa, para o encaixe do tubo de descida 

com a devida vedação no bocal e fixação do tubo de queda com abraçadeiras na parede; 

 Instalar tubos de descida de PVC CL8 DN 75 mm na extremidade; 
 Instalar joelho em PVC CL8 DN 75 mm ao final da tubulação; 
 Fixar os tubos com abraçadeiras tipo “U” de 3” galvanizada com uso de buchas e de parafusos inox; 
 Em uma das calhas, para possibilitar a captação das águas para as caixas da rede pluvial existente 

no pátio deverão ser removidas as peças de blocos intertravados para a inserção da tubulação até a 
caixa pluvial existente próxima à Guarita; 

 Assentar a tubulação em areia e executar também o reaterro com areia; 
 Executar a furação na lateral da caixa e executar o acabamento e regularização com massa única; 
 Reassentar as peças de blocos intertravados ao final dos serviços; 
 Na outra calha, considerando que não existe caixa pluvial coletora próxima, o final da tubulação 

deverá coincidir como pavimento, instalando-se um joelho DN 75 mm na extremidade da tubulação 
no pavimento.  

 
2.2. CALHA DO BEIRAL EXTREMIDADE OESTE-SUL 

 
 Na outra extremidade do beiral (lado OESTE-SUL) também deverá ser instalada uma calha de beiral 

(Figura 02);  
 

Figura 02: Detalhe da extremidade do beiral 
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 Conforme projeto, nessa extremidade do beiral deverá ser instalada calha também em material 
alumínio com corte 35 cm; 

 Também para essa calha executar o acabamento com pintura na calha conforme já descrito; 
 Também essa seção deverá ser idêntica à seção das calhas que já foram previamente instaladas, 

para que haja harmonia de acabamento; 
 Todos os pontos de fixação da chapa e emendas, que serão transpassadas, e nos rebites de fixação 

das chapas deverão ser devidamente vedados com material vedante específico para o material 
alumínio do tipo Poliuretano (PU), para que não sofra ressecamento pela ação dos raios solares para 
evitar as infiltrações pela ação das chuvas nesses pontos; 

 Instalar suportes de apoio da calha em material alumínio reforçado fixos no espelho de madeira com 
parafusos em aço inoxidável para evitar a oxidação precoce; 

 Juntamente com a calha deverá ser executado 01 (um) "bocal" com diâmetro de 75 mm em material 
alumínio ao final da extremidade da calha em sua parte mais baixa, para o encaixe do tubo de 
descida. Executar a devida vedação no entorno do bocal; 

 Instalar tubos de descida de PVC CL8 DN 75 mm na extremidade a partir da extremidade da calha; 
 Instalar joelhos em PVC DN 75 mm conforme ângulos de projeto ao longo da tubulação e ao final da 

tubulação; 
 Fixar os tubos de descida junto à parede com abraçadeiras tipo “U” de 3” em material galvanizado 

com uso de buchas e parafusos; 
 Para possibilitar a captação das águas com saída para o passeio, deverão ser removidas as peças de 

blocos intertravados para a inserção da tubulação até o alinhamento do muro; 
 Assentar a tubulação em areia e executar também o reaterro com areia; 
 Executar a furação na base do muro e executar acabamento da seção do tubo com massa única; 
 Reassentar as peças de blocos intertravados ao final dos serviços e rejuntar com areia; 
 No local de reparo no muro executar o acabamento com pintura acrílica mediante duas demãos com 

a mesma tonalidade do muro. 
 

2.3. CALHA DO BEIRAL NA CIRCULAÇÃO 
 

 Conforme projeto, em parte do beiral do telhado que protege a circulação, deverá ser instalada nova 
calha na extremidade do beiral em material alumínio com corte 35 cm para possibilitar as dobras da 
chapa para a coleta das águas pluviais (Figura 03); 

 
Figura 03: Detalhe da extremidade do beiral 
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 Essa calha irá evitar a queda da água da chuva diretamente para o pavimento e contribuir para 

eliminar o acúmulo de água por respingos sob o piso da circulação; 

 Instalar joelhos em PVC CL8 DN 75 mm conforme ângulos de projeto ao longo da tubulação e ao final 
da tubulação; 

 O final da tubulação deverá coincidir como pavimento, instalando-se um joelho DN 75 mm na 
extremidade da tubulação no nível do pavimento.  

 

3. ACABAMENTO PARA PROTEÇÃO DAS TABEIRAS E FORRO DOS BEIRAIS 

 

 Revitalizar todos os beirais e espelhos (tabeiras) do prédio da Administração para o acabamento 
mediante lixação de todas peças de madeira e aplicação de duas demãos de protetor do tipo “stain” 
impregnante para madeiras com proteção UVA-UVB transparente; 

 Visando à harmonia de acabamento, as demais calhas já instaladas nos beirais também deverão 
receber a mesma pintura das calhas que serão instaladas, com uma demão de fundo e duas demãos 
de esmalte para aderência em metais e alumínio. 

 

4. COMPLEMENTO DO PÁTIO INTERNO COM BLOCOS INTERTRAVADOS E MEIO-FIOS 
 

4.1. BASE E REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 
 
 Todos os locais onde estiverem sendo executados os serviços deverão estar permanentemente 

sinalizados; 
 A área de intervenção dos serviços, que será no pátio interno, deverá ser isolada com o uso de tela 

plástica com malha de 5 mm para evitar a aproximação de alunos, principalmente pelo risco de 
movimentação de materiais, carga e descarga (Figura 04); 

 
Figura 04: Local para intervenção dos serviços no pátio interno 

 
 

 A descarga deverá ocorrer pelo portão geral de acesso à escola em horário diferente da entrada e 
saída de alunos; 

 Conforme projeto, será executado o pavimento complementar da área do pátio com blocos 
intertravados, utilizando-se também meio-fios, para evitar o acúmulo de água no pátio que vem 
ocorrendo; 
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 A execução do pavimento será rigorosamente locada conforme planta de implantação; 
 Para a execução deverão ser observados os níveis, inclinações e os pontos de captação de águas 

pluviais e acessos determinados em projeto; 
 Para ajustes dos níveis finais, deverá ser espalhada areia para aterro em toda a seção;   
 Deverá ser executado o nivelamento em toda a área como preparo para o assentamento dos blocos 

intertravados, para que ao final da pavimentação os caimentos estejam adequados, no sentido das 
caixas de coleta das águas pluviais para a sarjeta na via pública; 

 A empresa deverá regularizar e compactar mecanicamente o solo com o uso de placa vibratória, 
deixando o solo nivelado e sem imperfeições; 

 Como preparo para o assentamento dos blocos intertravados, em toda a área do pavimento deverá 
ser espalhada uma camada de pó-de-brita com espessura de 8,00 cm, constituindo em um colchão 
para o assentamento dos blocos intertravados, sendo a camada 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 e o “espaço” para as peças até a cota final do pavimento;  

 Quando do nivelamento, deve-se ter o cuidado com relação ao desnível máximo entre o novo 
pavimento e o nível do atual pavimento, para evitar acúmulo de águas nas áreas internas;  

 A compactação deverá ser executada com a técnica adequada, pois garantirá a estabilidade da base 
para o assentamento dos blocos intertravados; 

 Especial cuidado deve-se ter para o controle das cotas a fim de garantir a espessura uniforme da 
camada de 8,00 cm e o “espaço” para as peças até a cota final do pavimento.  

 Ao final da pavimentação os caimentos devem estar adequados, no sentido da seção para as caixas 
e após para a sarjeta da via pública, com aproximadamente 2% de caimento. 

 

4.2. PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 
 

 A execução complementar dos blocos intertravados seguirá o padrão atual para a harmonia de 

acabamento; 

 Conforme projeto, no pátio da escola serão assentadas peças moldadas em concreto de seção 

retangular com altura entre 6,00 e 6,50 cm no modelo retangular, devendo a empresa vencedora, 

previamente aos serviços de pavimentação, apresentar ao Departamento de Engenharia uma 

amostra das peças que serão utilizadas para executar o pavimento, para fins de análise da qualidade 

(Figura 05); 

 
Figura 05: Modelo de bloco intertravado retangular e forma de assentamento 
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 As peças devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando-se com cuidado, não afetando 
o colchão de pó-de-pedra previamente executado; 

 As peças devem ser batidas com martelo de borracha e apresentarem juntas de aproximadamente 2 
mm que serão preenchidas pelo mesmo material pó-de-pedra da base; 

 Após o assentamento das peças 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 em 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, que também envolverá as juntas entre as peças. Uma fina camada 
do pó deve ser espalhada sobre as peças, e com uma vassoura deverá ocorrer a varrição na área até 
que as juntas entre as peças estejam completamente preenchidas; 

 A compactação final tem como objetivo o acabamento definitivo no pavimento. Sua execução deverá 
ocorrer da mesma forma que a compactação inicial, diferenciando-se pelo número de passadas; 

 Terminada a colocação de todas as peças inteiras do trecho, devem ser assentadas as peças junto 
ao alinhamento de confinamento junto ao muro no alinhamento, junto ao baldrame do ginásio de 
esportes, no contorno do meio-fio da edificação de madeira do pátio, que serve para as atividades 
diversas da escola, e junto ao desnível do meio-fio do corredor do ginásio, serrando-se as peças para 
os ajustes (fração das unidades) nos espaços; 

 Para fins de acabamento, os recortes nos blocos, para emendas e arremates, deverão ser 
executados com serra mármore ou policorte; 

 Esse mesmo arremate deverá ocorrer no contorno da tampa do sumidouro que deverá ser executada, 
com a coincidência do nível da tampa com o nível do pavimento pronto; 

 Os arremates laterais com os meio-fios, nas tampas e junto ao muro serão mediante o uso de massa 
única; 

 Ao final dos serviços deverá ser realizada a varrição em toda a área. 
 A partir do meio-fio de contenção existente, e que limita o atual pavimento, deverá ser executado um 

ligeiro caimento para auxiliar no escoamento das águas pluviais para as caixas pluviais, devendo 
estar em nível nos locais das caixas pluviais e junto à edificação de madeira. 

 
4.3. MEIO-FIOS 

 
 Haverá a escavação em profundidade necessária para o assentamento dos meio-fios; 
 Deverá ser executada a limpeza e o nivelamento da base como preparo para o assentado dos novos 

meios-fios; 
 Serão executados os meio-fios em concreto pré-moldado entre 0,80 e 1,00 m de comprimento com 

seção de 0,30 m de altura, 0,12 m na face superior e de 0,15 m na base com Fck de 25,0 Mpa;  
 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) (Figura 06); 
 

   Figura 06: Modelo do meio-fio pré-moldado 

 

 Não serão aceitos meio-fios com fissuras que possam comprometer a qualidade de 

assentamento e o acabamento final; 
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 Conforme projeto, haverá o rebaixamento do meio-fio ao nível do pavimento na lateral do ginásio de 

esportes para a contenção do pavimento; 

 Conforme projeto, no contorno da edificação de madeira existente no pátio os meio-fios deverão ser 

assentados deitados. Os recortes nos ângulos de 45° nos meio-fios que serão assentados deitados 

deverão ser executados com máquina de corte para o perfeito acabamento do esquadro;    

 O meio-fio irá definir o limite do pavimento na lateral do ginásio e no contorno da edificação de 

madeira, devendo possuir um espelho de cerca de 5,00 cm em relação ao nível do pavimento; 

 O meio fio deitado também servirá como degrau de acesso à edificação de madeira. 

 
5. EXECUÇÃO DAS CAIXAS PLUVIAIS E TUBULAÇÃO DE ESCOAMENTO 

 

 Conforme projeto, deverão ser executadas caixas pluviais no trecho na área do pátio interno, para a 

coleta e condução das águas pluviais para a sarjeta, executando- se o caimento adequado; 

 O solo no local deverá ser removido manualmente em camada e seção suficiente para possibilitar a 

execução das caixas da rede pluvial em concreto pré-moldado; 

 Da mesma forma, remover o solo para inserir a tubulação e proceder o reaterro com material local;  

 Será executada a devida escavação considerando-se as dimensões das caixas de 50 x 50 x 50 cm 

para o escoamento através de tubulação até a sarjeta; 

 Executar a furação na base do muro (baldrame) para a inserção da tubulação de PVC no sentido 

para o passeio; 

 A rede pluvial será executada com caixas pluviais em concreto armado pré-moldado de dimensão 50 

x 50 x 50 cm com tampa vazada de concreto armado e com espessura aproximada de 10 cm (Figura 

07); 

 
Figura 07: Modelo de grelha em concreto 

 
 As caixas irão coletar as águas pluviais considerando o caimento de 2% em direção à sarjeta;  

 Deverá ser executado lastro de areia para o assentamento das caixas em camada de 10,00 cm; 

 Entre as caixas e a sarjeta assentar tubulação PVC CL8 DN 100 mm conforme projeto para a 

condução das águas para a sarjeta nos fundos do ginásio; 

 Para a inserção da tubulação sob o pavimento do passeio, serão removidas as peças de blocos 

intertravados em área necessária, devendo ser reassentadas ao final, utilizando-se as peças 

reaproveitadas;  

 Executar a inserção da tubulação junto ao meio-fio e o acabamento com massa única no contorno da 

seção, utilizando-se dos serviços de rejuntamento entre os meio-fios.  
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6. EXECUÇÃO DE TAMPA DE SUMIDOURO DO PÁTIO 
 

 Considerando que os serviços irão envolver a pavimentação no entorno de sumidouro, e a tampa do 

sumidouro está precária, deverá ser demolida a atual tampa e executada uma nova tampa em 

concreto moldada in loco; 

 Executar parte da parede do sumidouro que cedeu, com alvenaria de blocos cerâmicos de seis furos 
meia vez deitados desencontrados, com junta argamassada de 1,5 cm; 

 Ao término dos serviços deverá ser confeccionada uma tampa de concreto armado para o 
fechamento do sumidouro em perfeito nível com o pavimento; 

 A tampa envolverá toda a dimensão das paredes até as faces externas; 
 O sumidouro terá a tampa confeccionada em concreto armado com o uso de laje pré-moldada; 
 Sobre as vigotas e tavelas será executada uma malha de aço CA 60 com diâmetro de 6 mm e 

espaçamento de 0,15 m nos dois sentidos; 
 Sobre a malha de aço deverá ser executada uma camada de concreto FCK 15 MPA; 
 A espessura total da laje será de aproximadamente 0,13 m; 
 Antes da concretagem deverá ser disposta tubulação de visita de PVC CL8 de diâmetro 200 mm 

para possibilitar a sucção dos resíduos; 
 Essa tubulação de visita possibilitará a retirada de resíduos por caminhão de coleta de resíduos 

sólidos; 
 Na tubulação junto ao nível do pavimento instalar aro de alumínio e tampa “cega” também de 

alumínio de dimensão 20 X 20 cm para manter o fechamento a fim de evitar odores oriundos do 
sumidouro; 

 Executar o acabamento no contorno do aro coincidente com o pavimento utilizando-se massa única.  
 

7. LIMPEZA FINAL 
 

 A empresa deverá manter o local dos serviços permanentemente limpo e organizado, com todos os 
materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços depositados em local adequado, 
facilitando a segurança, o andamento dos serviços e a segurança dos usuários da edificação; 

 Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços deverá efetuar o 

transporte de qualquer resíduo de obra responsabilizando-se pela limpeza final e durante a obra em 

toda a área; 

 Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, deixando-se o local totalmente limpo e 

sem vestígios dos serviços em toda a área de intervenção, sendo entregue limpa e em perfeito 

estado; 

 Entulhos, ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do local, ficando o local em 

perfeitas condições de segurança.   

 

OBSERVAÇÕES: 
 

 Após a conclusão das obras não poderá haver incidência de ônus para o contratante; 

 Os serviços especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª qualidade, mão de 

obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados. 

 
DOS SERVIÇOS: 

 

 A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados para elaborar sua 

proposta; 

 Os serviços devem seguir o memorial descritivo com o maior rigor, planilha orçamentária e/ou 

projetos; 
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 Para a execução dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os preceitos das normas da 

ABNT, a NR 18, NR 25 e demais leis e normas técnicas vigentes referentes à segurança do trabalho, 

através da utilização de equipamentos e procedimentos adequados bem como E.P.I.’s; 

 Será de inteira responsabilidade da empresa executora dos serviços a segurança dos operários e 

quaisquer danos a terceiros.   

 

DOS COMPLEMENTOS: 

 

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

serviços. 

Mesmo depois de entregue a obra, a empresa será responsável pela garantia dos serviços. 

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

pelas empresas participantes do certame licitatório. 

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

O prazo para a conclusão das obras é de até 60 dias. 

 

Capão da Canoa, 15 de outubro de 2019. 

 

 

 

Rudi Nei Costa dos Santos Jr. 

Eng.° Civil CREA/RS 65.259D 

 

  


