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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Obra: EXECUÇÃO DE PASSEIO COM ÁREA DE ESTACIONAMENTO, PISO TÁTIL E 

CERCAMENTO DA E.M.E.F. MÁRIO CURTINOVE 

Descrição: Execução de passeio com área de estacionamento, meio-fio, piso tátil e direcional, 

e cercamento em frente à escola para a revitalização da fachada escola. 

Endereço: Av. Paraguassu, nº 370 – Balneário Praia do Barco - 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 dos projetos, prevalecendo as cotas e detalhamentos indicados em planta. 

 Conforme projeto, os serviços envolverão a execução de novo passeio com ampliação da área de 

estacionamento, execução de meio-fio, piso tátil e direcional para revitalizar a entrada e os acessos na fachada 

da escola. Outros serviços envolverão a demolição e execução de novo cercamento em toda a extensão na 

fachada da escola e junto à divisa. 

 A justificativa para os serviços deve-se à precariedade do passeio da escola, e onde também inexiste 

o acesso ao passeio com rampas para PCD, bem como a área de estacionamento é deficiente e carece de 

mais vagas. O atual cercamento e mourões estão precários, inclusive com risco de tombamento. A ampliação 

da área de estacionamento irá facilitar a entrada e a saída dos alunos nos horários de pico, minimizando os 

riscos face ao intenso movimento de veículos na via em frente à escola. 

 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. 

 

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 

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 

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 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 placa deverá ser 
instalada em posição de destaque no local dos serviços, devendo a sua localização ser previamente 
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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. PASSEIO E ESTACIONAMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS, MEIO-FIO E PISO TÁTIL  
 

2.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 
 

 Todos os locais de execução dos serviços deverão estar permanentemente sinalizados; 
 A área de intervenção dos serviços deverá ser isolada com o uso de tela plástica com malha de 5 mm 

para evitar a aproximação de pedestres ou de alunos, principalmente pelo risco de movimentação de 

materiais, carga e descarga; 

 A contratada deverá providenciar a devida sinalização antes da interdição parcial da via e do passeio 

público, devido ao elevado movimento de veículos na via (Figura 01); 

 

Figura 01: Detalhe do passeio e via pública em frente à escola 

 
 

 Todos os locais onde estiverem sendo executados os serviços deverão estar permanentemente 
sinalizados; 

 Conforme projeto, devido à precariedade, os meio-fios existentes serão removidos e/ou demolidos com 
o auxílio de máquinas, ou manualmente com o uso de alavancas para possibilitar o assentamento de 
novos meio-fios de concreto; 

 As placas de concreto do pavimento do passeio serão removidas para possibilitar a execução do novo 

pavimento, incluindo-se a área de acesso à escola; 

 Também serão removidas as placas assentadas na calçada de proteção abaixo do beiral do telhado, 

pois, conforme projeto, toda a área será pavimentada com blocos intertravados;  

 Deverá ser removida a argamassa de assentamento das placas do piso para a percolação das águas 
diretamente para o solo após o assentamento do pavimento; 

 Na área complementar às placas de concreto do passeio deverá ser realizada a decapagem necessária 

do solo em toda a área com a remoção da grama existente no recuo de jardim, juntamente com ervas 
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daninhas, materiais estranhos e danosos ao novo pavimento, bem como do solo na área considerada, 

devendo o volume ser descartado através de bota-fora (Figura 02); 

 

Figura 02: Local das intervenções – mourões e tela 

 

 
 

 Especial cuidado deverá ser dispensado para a tubulação enterrada no solo do recuo de jardim 

que contém a fiação que energiza o motor do portão de entrada para que não ocorra danos na 

instalação. Eventuais danos e necessidade de reparação ficarão a cargo da empresa executante; 

 Os atuais blocos intertravados existentes em parte do estacionamento também serão removidos para 

ajustes dos níveis para o novo pavimento, e não serão reaproveitados no novo projeto (Figura 03); 

 

Figura 03: Detalhe do atual estacionamento complementar ao passeio 
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 A completa limpeza na área será efetuada manual e mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, 

tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros; 

 A limpeza compreenderá, também, os serviços de destocamento de 03 (três) raízes situadas no 

passeio público a fim de deixar a área livre para os serviços; 

 Deverá ser removida também, por completo, pequena árvore situada no recuo de jardim próxima ao 

poste de entrada de medição;  

 Ficarão a cargo da empresa as despesas com o transporte decorrente da execução dos serviços de 

raspagem do terreno e limpeza, com a distância média e o volume considerado, determinados no 

projeto, bem como o tipo de veículo utilizado; 

 

2.2. BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 

 

 A execução do passeio será rigorosamente locada conforme planta de implantação; 

 Conforme projeto, deverá ser executado o nivelamento em toda a área como preparo para o 

assentamento dos blocos intertravados, observando-se os níveis, inclinações e os acessos 

determinados em projeto, para que ao final da pavimentação os caimentos estejam adequados, no 

sentido para a sarjeta da via pública; 

 Os locais de remoção das raízes deverão ser aterrados com areia para aterro para fins de nivelamento, 

assim como para possibilitar o nivelamento em toda a área com os ajustes dos níveis;  

 Quando do nivelamento, deve-se ter o cuidado para que o desnível máximo entre o novo pavimento e 

o nível dos vãos nos acessos sejam coincidentes, para evitar acúmulo de águas nas áreas internas;  

 O solo deverá ser regularizado e compactado mecanicamente 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;  

 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 do alinhamento para a 

sarjeta da via pública em aproximadamente 2% de caimento; 

 

2.3. PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 

 

 A execução com esse tipo de pavimento é propícia para o local considerando que permite a percolação 

da água para o solo com maior facilidade pelas juntas entre as peças; 

 Conforme projeto, no passeio e nos acessos para a edificação serão assentadas peças moldadas em 

concreto de seção retangular com altura entre 6,00 e 6,50 cm no modelo retangular, sendo que a 

peça modelo do pavimento que será executado deverá ser apresentada previamente pela empresa 

vencedora ao Departamento de Engenharia para análise da qualidade (Figura 04) (Apresentar amostra 

para aprovação antes da execução); 
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Figura 04: Modelo de bloco intertravado retangular 

 
 

 Conforme projeto, as peças serão assentadas em toda a área do passeio e no recuo de jardim, que 

possibilitará utilizar a área como estacionamento de veículos, bem como no acesso principal da escola; 

 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 também serão preenchidas com o pó-de-pedra da base do pavimento; 

 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 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 deve-se varrer até que as juntas entre 

as peças sejam completamente preenchidas; 

 A compactação deve ser limitada em pelo menos 1m do limite de peças assentadas, ainda sem 

confinamento; 

 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 ao longo 
do muro no alinhamento e junto à viga da cerca e vigas dos trilhos dos portões e nos desníveis, 
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 das tampas das caixas de esgoto da CORSAN e 

tampas das caixas pluviais, com a coincidência do nível da tampa com o nível do pavimento pronto, no 

caso da existência das tampas; 

 A elevação do nível das tampas das caixas pluviais, necessária para a coincidência com o nível do 

pavimento deverá ser executada com tijolos cerâmicos, realizando-se os devidos acabamentos internos 

com massa única para reboco;   

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

única; 
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 Ao final dos serviços deverá ser realizada a varrição em toda a área; 
 Deverá ser executada rampa no passeio para o acesso de veículos; 
 No passeio junto à entrada principal da escola deverá ser executada rampa para acesso de PCD em 

largura de 1 m cada na parte rebaixada junto à sarjeta da via, acompanhando-se a curvatura juntamente 

com meio-fio e executando-se em perfeito nível; 

 Também haverá rampa na entrada de acesso para veículos e também junto à entrada da escola; 

 Para fins de delimitação das vagas de estacionamento e da vaga exclusiva para PCD, conforme projeto, 
algumas peças de blocos intertravados serão assentadas na tonalidade “amarela”. A tonalidade 
amarela deverá ser obtida através da pigmentação das peças durante o processo de fabricação, não 
se admitindo a pintura posterior das peças; 

 Da mesma forma, na faixa exclusiva de acesso para PCD também serão assentadas peças na 
tonalidade amarela;  

 Conforme projeto, deverá ocorrer a pintura na tonalidade azul da vaga destinada à PCD. Essa pintura 
deverá ocorrer com tinta acrílica própria para pisos cimentados, utilizando-se três demãos para o 
perfeito acabamento e sinalização do local;       

 Para evitar o uso indevido da área destinada à entrada e saída da escola, oportunamente deverão ser 

instalados 04 (quatro) bicicletários conforme indicado em projeto; 

 Para possibilitar a execução do pavimento em nível correto no acesso à Lavanderia, deverá ser elevado 

o nível do portão existente, sendo necessário serviços de soldagem e de serralheria, realizando-se os 

acabamentos das soldas com zarcão e pintura com duas demãos de esmalte sintético branco.   

 
2.4. MEIO-FIOS 

 
 Haverá a escavação em profundidade necessária para o assentamento dos meio-fios rebaixados, tanto 

para o meio fio em nível quanto para o inclinado; 
 Deverá ser executado o nivelamento da base da vala 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 05); 
 

   Figura 05: Modelo do meio-fio pré-moldado 

 
 

 Não serão aceitos meio-fios com fissuras, para não comprometer a qualidade de execução; 

 Ao final do assentamento o espelho do meio-fio em vista ao nível do pavimento deverá possuir cerca 

de 18,00 cm; 

 O espelho do meio-fio rebaixado deverá ser de 4,00 cm em relação à via; 

 Conforme projeto, haverá o rebaixamento do meio-fio ao nível da via para beneficiar o acesso de PCD 

na travessia da via em frente ao acesso principal da escola;  
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 Nas laterais da rampa será executado o meio-fio de forma inclinada em comprimento de 0,50 m para 

cada lado;  

 Difere do assentamento do meio-fio em nível, por ser em rampa, o acabamento a ser executado de 

forma inclinada, o que exigirá o acerto dos ângulos nas laterais da rampa; 

 O assentamento do meio fio nessa área exigirá o acerto dos ângulos nas laterais, devendo ocorrer o 

mesmo ajuste para o assentamento das peças com blocos intertravados; 

 O meio-fio servirá de guia para a continuidade da calçada ao longo da via na lateral do pavimento da 

via pública; 

 Executar a inserção da tubulação existente de PVC CL8 DN 100 mm junto ao meio-fio e o acabamento 

com massa única no contorno da seção, utilizando-se dos serviços de rejuntamento entre os meio-fios;  

 Conforme projeto, no contorno das árvores existentes no passeio e no recuo de jardim os meio-fios 
deverão ser colocados 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.    
 

2.5. PISO TÁTIL 

 

 Na área do passeio deverá ser executada a sinalização tátil horizontal de alerta e direcional na cor 

vermelha conforme projeto arquitetônico; 

 Conforme indicado em projeto, será executado o complemento do piso tátil e direcional de forma 

diferenciada no acesso principal. 

 As placas de piso serão em concreto com acabamento liso e sem porosidade, confeccionado em 

formas lisas para menor absorção de umidade e menos desgaste ao longo do tempo, sendo na 

dimensão 20 x 20 X 6 cm (Figura 06). (Apresentar amostra para aprovação antes da execução). 

 

    Figura 06: Modelo das placas para a execução do piso tátil 

 

     
 

OBS.: Não será admitida a pintura das peças posteriormente a sua confecção ou instalação no 

pavimento, devendo a tonalidade ser obtida através de pigmentação quando da fabricação das peças. 

 

3. NOVO CERCAMENTO (VIGAS, PILARES E TELA) 
 

3.1. DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÃO 
 

 Conforme projeto, somente os pilares do vão do portão serão mantidos, para serem complementados 

pelos demais pilares do novo cercamento; 

 Será removido o cercamento existente junto ao alinhamento em frente à fachada da escola e da divisa 

com o lote lindeiro para possibilitar a execução de novo cercamento, composto de micro-estacas, 

blocos, viga baldrame, alvenaria, viga cinta, pilares e tela;  
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 A remoção da tela deverá ser executada com cuidado para que não seja danificada na retirada, pois a 

tela será reaproveitada provisoriamente para as obras; 

 Deverão ser removidos todos os mourões que compõem todo o cercamento e a tela de fechamento 
que delimita o recuo de jardim e a área de estacionamento, cujo conjunto está totalmente precário e 
com risco de tombamento dos mourões; 

 Também deverá ser demolida a mureta de alvenaria de tijolos; 

 Demolir e remover o baldrame de concreto armado da base dos mourões em toda a extensão da cerca 

para possibilitar a execução do novo pavimento; 

 Deverão ser demolidos dois pilares de concreto que sustentam o portão junto à entrada;  
 Para a segurança da escola, será executado o fechamento provisório na fachada e estacionamento de 

veículos, removendo-se a tela com o reaproveitando da mesma em conjunto com pontaletes de 

eucalipto cravados no solo onde a tela será fixada em toda a extensão da fachada da escola; 

 Da mesma forma, o portão será retirado e provisoriamente deslocado com reaproveitamento. A tela e 

portões serão instalados próximos ao muro em distância suficiente para a execução do novo 

cercamento para fins de segurança da edificação; 

 O aterro existente no alinhamento deverá ser escavado manualmente em camada e largura suficiente 

para possibilitar a confecção da nova viga baldrame que terá a dimensão de 15 cm de largura x 30 cm 

de altura; 

 Executar também a escavação para a confecção dos blocos de concreto de seção 50x50x50 cm;  

 O solo escavado não será reaproveitado, sendo descartado através de bota-fora; 

 O fundo da vala para confecção da viga baldrame e dos blocos deverá ser compactado e nivelado 

como preparo para receber a camada de brita com espessura de 5,00 cm. 

 

3.2. FUNDAÇÕES 

 

3.2.1. MICRO-ESTACAS 

 

 A fundação será com micro estacas a serem executadas pela empresa contratada, que deverá levar 

em consideração as características do solo, bem como do local onde será executado o cercamento; 

 As micro-estacas serão executadas conforme já descrito em concreto armado com diâmetro mínimo 

de 25 cm com comprimento mínimo de 2,50 m armadas com 4 barras de aço CA50 de 10 mm de 

diâmetro, deixando-se a armadura 1,00 m acima do nível do terreno para o engastamento dos blocos 

e posteriormente dos pilares e vigas;  

 Conforme projeto, a distância máxima entre pilares será de 4 m;  

 A resistência característica do concreto aos 28 dias será de no mínimo 25 Mpa. 

 

3.2.2. BLOCO DE FUNDAÇÃO 

 

 Todos os pilares serão ancorados na base sobre bloco de fundação;   

 Os blocos serão com a dimensão de 0,50 x 0,50 x 0,50 m; 

 O bloco será executado sobre um lastro manual de brita com camada mínima de 5,00 cm; 

 O bloco de fundação será executado em concreto armado convencional, moldado no local, seguindo-

se rigorosamente as especificações e detalhes contidos no projeto; 

 O concreto utilizado para moldar os elementos estruturais deverá ser executado tomando-se sempre 

os cuidados no preparo, transporte e lançamento recomendados na NBR 6118; 

 A resistência característica do concreto aos 28 dias será de no mínimo 25 Mpa; 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

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

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

Página 10 de 14 

 

 O aço utilizado para a confecção das ferragens que compõem os elementos de concreto armado será 

dos tipos CA-50A e CA 60 que atendam as características exigidas pela NBR 7480 e recomendações 

da NBR 6118; 

 O recobrimento da armadura para todos os elementos estruturais será de 2,5 cm;  

 O bloco de fundação deverá ser executado nos níveis especificados no projeto, não esquecendo das 

esperas para o pilar. 

 

3.2.3. VIGAS DE FUNDAÇÃO 

 

 As vigas deverão ser executadas em perfeito alinhamento sobre lastro de 5,00 cm de espessura de 

brita; 

 Serão dispostos tubos de PVC DN 75 mm em cada vão entre pilares na seção da viga, para o 

escoamento das águas abaixo do beiral da edificação. A seção inferior do tubo deverá coincidir com o 

nível do pavimento; 

 As vigas não serão rebocadas, por isso deve-se cuidar o estado e o travamento das formas para que 

ocorra uma boa desforma, em perfeito alinhamento e prumo;  

 A viga baldrame ficará aparente, devendo ser executada a pintura de nata de cimento sobre a superfície 

de concreto nas faces laterais; 

 A viga baldrame deverá ser executada sobre os blocos em concreto com resistência de 25 MPa, com 

dimensões de 15 x 30 cm, armada com 4 barras de aço CA 50 de 8 mm de diâmetro e estribos de aço 

do tipo CA 60 com 4,2 mm de diâmetro e espaçamento a cada 15 cm conforme projeto; 

 O nível inferior da viga baldrame deverá coincidir com o nível inferior dos blocos intrtravados do 

pavimento, deixando-se parte da seção da viga baldrame aparente; 

 Será obrigatório o uso de espaçadores para evitar a exposição da armadura e garantir o recobrimento, 

considerando que as faces não serão rebocadas; 

 Ancorar no momento da concretagem mourões pré-fabricados de seção 10 x 10 cm com topo inclinado 

nos cantos do cercamento e no vão de acesso conforme projeto; 

 Nos cantos terminais da tela e no vão do portão deverão ser dispostos mourões inclinados para dar 

sustentação para o esticamento da tela e para auxiliar na rigidez da estrutura e portões.  

 As formas deverão ser confeccionadas com tábuas de pinus aplainadas; 

 As formas deverão estar em bom estado, serem molhadas abundantemente e ser aplicado, antes da 

concretagem, o desmoldante para facilitar a desforma; 

 A desforma deverá ocorrer em prazo oportuno, de acordo com a sequência dos serviços e levando-se 

em conta o que recomenda a NBR.  

 A base do baldrame que servirá de contenção do desnível do solo da escola em relação ao lote lindeiro 

será executada com pedra grês, sendo constituída de 2 (duas) fiadas; 

 Essas fiadas para a base do baldrame serão executadas com a utilização de pedra grês 50 x 25 x 12 

cm com argamassa de cimento e areia grossa no traço CI-AR 1:6. 

 

3.3. PILARES 

 

 Deverão ser executados pilares ao longo do cercamento e da viga baldrame conforme projeto; 

 O adensamento deverá ser executado de tal forma que se evite possíveis falhas de concretagem tais 

como vazios e “bicheiras”;  

 A execução deverá ser em concreto com Fck=25 MPa, com dimensões de 20 x 20 cm, armados com 

4 barras de aço CA 50 com 8 mm de diâmetro e estribos de aço CA 60 com 4,2 mm de diâmetro a cada 
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15 cm. Deverão ser concretados com as formas colocadas de modo que se obtenha o alinhamento 

entre os pilares e perfeito prumo; 

 O pilar terá altura de 2,20 m considerando-se o nível a partir do pavimento até o limite do cercamento; 

 Para melhor resistência de fixação da tela metálica, o pilar não será rebocado, restando o acabamento 

do concreto aparente após a desforma; 

 Para o perfeito acabamento, as formas dos pilares devem ser lisas e com aplicação de desmoldante;  

 

3.4. REATERRO 

 

 O substrato resultante após toda a escavação deverá constar de lastro de camada de areia como base 

na lateral do baldrame, a qual será compactada manualmente, a cada camada de 0,20 m de espessura 

com emprego de água corrente e malho manual; 

 Parte do volume do solo escavado será reaproveitado como reaterro; 

 O reaterro deverá ser executado manualmente, com auxílio de equipamentos específicos, conforme os 

volumes envolvidos, devidamente compactados e molhados de modo a serem evitadas fendas, trincas 

e desníveis, por recalque, nas camadas aterradas; 

 O nivelamento e a compactação do solo serão efetuados dentro da mais perfeita técnica; 

 A boa compactação possibilitará o assentamento dos blocos intertravados para a execução do novo 

pavimento junto ao baldrame. 

 

3.5. ELEVAÇÃO DA ALVENARIA 

 

 A elevação do muro será até o nível de 80,00 cm assentado sobre a viga baldrame, e todos os tijolos 

deverão ser molhados antes do assentamento, evitando-se excesso de água. As fiadas deverão estar 

perfeitamente em nível, alinhadas e prumadas.  

 A alvenaria será composta por blocos cerâmicos de 6 furos posicionados considerando-se a largura da 

viga baldrame, assentados com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8. Os blocos utilizados deverão 

apresentar boa qualidade, com arestas vivas e sem trincas. As juntas deverão ter no máximo 12 mm, 

rebaixadas a ponta de colher, permanecendo perfeitamente colocados em linhas horizontais contínuas 

e verticais descontínuas. 

 

3.6. VIGAS CINTA DE AMARRAÇÃO 

 

 Sobre a alvenaria de tijolos serão executadas vigas cintas de amarração de concreto com 15 MPa, com 

dimensões de 10 x15 cm, armada com 4 barras de 8 mm de diâmetro e estribos de 4,2 mm de diâmetro 

a cada 15 cm; 

 Da mesma forma que os pilares e o baldrame, as vigas cintas não serão rebocadas, por isso deve-se 

cuidar o estado e o travamento das formas para que ocorra uma boa desforma, em perfeito alinhamento 

e prumo coincidente com a alvenaria;  

 A viga cinta ficará aparente, devendo ser executada a pintura de nata de cimento sobre a superfície de 

concreto nas faces laterais e face superior. 

 

3.7. REVESTIMENTO 

 

 O revestimento deverá ocorrer na alvenaria executando-se o que segue: 
Chapisco: com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 0,7 cm; 
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Emboço: será executado o emboço com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8, sobre o 

chapisco em espessura aproximada de 15 mm; 

“Casquinha de Laranja”: Será executado o acabamento áspero com argamassa no traço de 1:4, sobre 

o emboço em ambas as faces laterais da alvenaria do muro, executando- se o desempeno a fim de se 

obter efeito do acabamento definitivo comumente chamado de “casquinha de laranja” (Figura 07); 

 

    Figura 07: Modelo do revestimento na mureta do cercamento 

 
 

 Não será executado o revestimento na viga baldrame, pilares e cinta, restando saliente toda a 

espessura do revestimento da alvenaria em relação à viga baldrame e cinta; 
 O prumo do emboço deverá ficar saliente em cerca de 1,00 cm em relação à prumada dos pilares, da 

viga baldrame e cinta, para harmonia de acabamento; 

 

3.8. TELA DE FECHAMENTO ENTRE OS PILARES 

 

 Será executado tela de alambrado de proteção para o cercamento; 

 Executar tela em arame galvanizado 12 BWG (tipo alambrado) "revestimento em PVC na cor verde", 

fixada por 3 linhas de esticadores, malha quadrada com abertura de 2” exceto no vão de acesso da 

entrada da escola indicados de acordo com o projeto; 

 O nível superior da tela deverá coincidir com a face superior do pilar; 

 Quando da fixação da tela, o nível inferior da tela deverá transpassar cerca de 10 cm abaixo da face 

superior da mureta que terá 80 cm de altura; 

 A tela deverá ser fixada aos pilares através de grampos de aço galvanizados mediante furação prévia 

para inserção de buchas plásticas com anel e com a bitola compatível com a tensão da tela esticada e 

bitola do grampo;  

 A tela deverá ser devidamente esticada através de esticadores fixos ao pilar que possibilitem esticar a 

tela com a tensão necessária e sem danificá-la, sendo uma linha de arame no eixo da tela, uma linha 

superior e uma linha inferior. 
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3.9. PINTURA 
 

 As superfícies a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas, secas, curadas e isentas de 

partículas soltas; 

 Será aplicada uma demão de selador acrílico pigmentado em todas as faces; 

 Para o acabamento serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica semibrilho externa do tipo Premium 

em todas as faces que receberão o selador cuja tonalidade será definida oportunamente pelo 

Departamento de Engenharia. 

 

4. REVITALIZAÇÃO DO MURO DA ESCOLA 

 

 Em complemento aos serviços que serão executados no novo cercamento, para fins de revitalização 

do muro em frente à escola, deverá ser executada a limpeza do muro com jato de ar e água de alta 

pressão (Figura 08); 

 

    Figura 08: Detalhe do muro da fachada da escola 

 
 

 Posteriormente executar os mesmos serviços previstos na alvenaria para a nova cerca, executando-se 

o chapisco, emboço e o acabamento áspero com argamassa para a obtenção também do efeito 

“casquinha de laranja”; 

 Executar o acabamento final com aplicação de 01 demão de selador acrílico e 02 demãos de tinta 

acrílica semi-brilho em tonalidade a ser definida oportunamente pela Engenharia.       

 

5.  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E LIMPEZA FINAL 
 
 A empresa deverá manter o local das obras permanentemente limpo e organizado, com todos os 

materiais e equipamentos necessários à execução da obra depositados em local adequado, facilitando 

a segurança, o andamento dos serviços e a segurança dos usuários da edificação que abriga a escola; 

 Não poderá ser depositado material sobre o passeio público, devendo ser mantida a passagem livre 

de pedestres durante a obra;  
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 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 de obra em toda a área de intervenção, sendo entregue limpa e em perfeito estado; 

 Entulhos, ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do terreno, ficando o local em 
perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e 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. 
 As tintas a serem utilizadas deverão ser de 1ª linha do fabricante do tipo linha Premium, das marcas 

SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS ou de qualidade similar; 
 As tubulações de PVC e conexões hidráulicas que serão utilizadas deverão ser da marca TIGRE, 

AMANCO ou qualidade similar. 
 
 
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 projetos; 
 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, 19 de novembro de 2019. 

 

 

Rudi Nei Costa dos Santos Jr. 

Eng.° Civil CREA/RS 65.259D 

 


