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Obra: Pavimentação de Passeio 

Endereço: Avenida Beira

RS 

 

O presente memorial 

pavimentação de passeio em 

Teixeira, entre as ruas Cacique Tupi e Dona Anália,

dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos 

detalhamentos indicados em planta. 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta 

dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constante

presentes especificações, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar 

os serviços que deverão ser realizados.

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra será respon

do material necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e 

desmobilização do canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do 

canteiro deverá estar nas condições idênticas às encontradas. Se

Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias de 

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

responsabilidade da empresa executora, realizados com 

contratante. 

Disposições gerais: Havendo 

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

Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão da

A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART ou 

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

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

regulamentadoras do ministério do trabalho (NR18 e NR35).
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MEMORIAL DESCRITIVO 

de Passeio Público na Av. Beira mar em ARROIO TEIXEIRA

Beira mar, s/n.º, Distrito de Arroio Teixeira– 

emorial descritivo tem por finalidade orientar a 

em bloco intertravado na Avenida Beira Mar no distrito de 

ruas Cacique Tupi e Dona Anália, serve também para dissipar quaisquer 

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

detalhamentos indicados em planta.  

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

ão dos detalhes construtivos e das recomendações constante

, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar 

os serviços que deverão ser realizados. 

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

do material necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e 

desmobilização do canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do 

canteiro deverá estar nas condições idênticas às encontradas. Sem ônus ao contratante.

Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias de 

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

responsabilidade da empresa executora, realizados com material próprio e sem ônus para o 

avendo a necessidade de alguma alteração no decorrer da obra

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

Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. 

A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART ou 

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

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

entadoras do ministério do trabalho (NR18 e NR35). 
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1. SERVIÇOS INICIAIS 
 

1.1. PLACA DE OBRA
 

 A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os 
dados da obra. A placa 
acesso principal do empreendimento, sua medida terá que ser igual ou superior a maior 
placa existente na obra, respeitando as seguintes medidas: 2,50m x 1,00m.
 A placa deverá
galvanizado, com espessura de 1,25mm. 
beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m)
 

2. PAVIMENTO DO PASSEIO 
 

2.1. REMOÇÕES  
 

 Todos os locais onde estiverem 
permanentemente sinalizados 
 O meios fios existentes paralelo ao arruamento deverão ser removidos pela 
empresa. (figura 03). 
 A remoção do material de aterro no local onde será pavimentado, será
removido pela secretaria dos Distritos, devidamente acompanhado pelo Departamento 
de Meio Ambiente. 

 
Figura 01 – Local da intervenção

Fonte: Arquivo fotográfico do Setor de Projetos 
PMCC. 2020
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PLACA DE OBRA 

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os 
dados da obra. A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no 
acesso principal do empreendimento, sua medida terá que ser igual ou superior a maior 
placa existente na obra, respeitando as seguintes medidas: 2,50m x 1,00m.

deverá ser confeccionada em chapa de aço laminado a frio, 
galvanizado, com espessura de 1,25mm. Terá dois suportes e serão de madeira de lei 
beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). 

PAVIMENTO DO PASSEIO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 

Todos os locais onde estiverem sendo executados os serviços deverão es
permanentemente sinalizados (Figuras 01 e 02); 

O meios fios existentes paralelo ao arruamento deverão ser removidos pela 

A remoção do material de aterro no local onde será pavimentado, será
removido pela secretaria dos Distritos, devidamente acompanhado pelo Departamento 

Local da intervenção.  Figura 02 – Local da intervenção
 

 

Fonte: Arquivo fotográfico do Setor de Projetos 
20 

Fonte: Arquivo fotográfico do Setor de Projetos 
PMCC. 2020
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A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os 
ser afixada em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento, sua medida terá que ser igual ou superior a maior 
placa existente na obra, respeitando as seguintes medidas: 2,50m x 1,00m. 

e aço laminado a frio, 
dois suportes e serão de madeira de lei 

sendo executados os serviços deverão estar 

O meios fios existentes paralelo ao arruamento deverão ser removidos pela 

A remoção do material de aterro no local onde será pavimentado, será 
removido pela secretaria dos Distritos, devidamente acompanhado pelo Departamento 

Local da intervenção. 

 
fotográfico do Setor de Projetos 

20 
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Figura 03 – Local da intervenção.

Fonte: Arquivo fotográfico do Setor de Projetos 
PMCC. 2020

 
 
 

2.2. BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
 

 A execução do passeio será rigorosamente locada conforme planta 
implantação; 
 Conforme projeto, deverá ser executado o nivelamento em toda a área, 
observando-se os níveis, inclinações e os acessos determinados em projeto;
 Após o assentamento dos novos meios fios, a empresa deverá regularizar e 
compactar manual e me
solo nivelado e sem imperfeições;
 Deverá ser executado o nivelamento em toda a área como preparo para a 
execução do pavimento do passeio, para que ao final da pavimentação os caimentos 
estejam adequados, no sentido do alinhamento do muro para a sarjeta na via pública;
 Como preparo para a execução do pavimento, deverá ser espalhada uma 
camada base de pedra brita com espessura de 5,00 cm, constituindo em um colchão 
para o pavimento. É importante o controle das cotas a fim de garantir a espessura 
uniforme da camada para ga
pavimento de forma correta; 
 Quando do nivelamento, deve
entre o novo pavimento e o nível dos vãos nos acessos sejam coincidentes
acúmulo de águas nas áreas internas; 
 A compactação deverá ser executada com a técnica adequada, pois garantirá a 
estabilidade da base; 
 Ao final da pavimentação os caimentos devem estar adequados, no sentido do 
alinhamento para a sarjeta da
 

2.3. MEIO-FIOS 
 

 Haverá a escavação em profundidade necessária para o assentamento dos 
meios-fios rebaixados, tanto para o meio fio em nível quanto para o inclinado;
 Deverá ser executada a limpeza e o nivelament
assentado dos novos meios
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Local da intervenção. 

 
Fonte: Arquivo fotográfico do Setor de Projetos 

PMCC. 2020 

 
BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 

A execução do passeio será rigorosamente locada conforme planta 

Conforme projeto, deverá ser executado o nivelamento em toda a área, 
se os níveis, inclinações e os acessos determinados em projeto;

Após o assentamento dos novos meios fios, a empresa deverá regularizar e 
compactar manual e mecanicamente o solo com o uso de placa vibratória, deixando o 
solo nivelado e sem imperfeições; 

Deverá ser executado o nivelamento em toda a área como preparo para a 
execução do pavimento do passeio, para que ao final da pavimentação os caimentos 

dequados, no sentido do alinhamento do muro para a sarjeta na via pública;
Como preparo para a execução do pavimento, deverá ser espalhada uma 

camada base de pedra brita com espessura de 5,00 cm, constituindo em um colchão 
para o pavimento. É importante o controle das cotas a fim de garantir a espessura 
uniforme da camada para garantir a espessura do pavimento e a cota final do 
pavimento de forma correta;  

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
acúmulo de águas nas áreas internas;  

A compactação deverá ser executada com a técnica adequada, pois garantirá a 

Ao final da pavimentação os caimentos devem estar adequados, no sentido do 
alinhamento para a sarjeta da via pública em aproximadamente 2% de caimento.

Haverá a escavação em profundidade necessária para o assentamento dos 
fios rebaixados, tanto para o meio fio em nível quanto para o inclinado;
Deverá ser executada a limpeza e o nivelamento da base como preparo para o 

assentado dos novos meios-fios; 
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A execução do passeio será rigorosamente locada conforme planta de 

Conforme projeto, deverá ser executado o nivelamento em toda a área, 
se os níveis, inclinações e os acessos determinados em projeto; 

Após o assentamento dos novos meios fios, a empresa deverá regularizar e 
canicamente o solo com o uso de placa vibratória, deixando o 

Deverá ser executado o nivelamento em toda a área como preparo para a 
execução do pavimento do passeio, para que ao final da pavimentação os caimentos 

dequados, no sentido do alinhamento do muro para a sarjeta na via pública; 
Como preparo para a execução do pavimento, deverá ser espalhada uma 

camada base de pedra brita com espessura de 5,00 cm, constituindo em um colchão 
para o pavimento. É importante o controle das cotas a fim de garantir a espessura 

rantir a espessura do pavimento e a cota final do 

se ter o cuidado para que o desnível máximo 
entre o novo pavimento e o nível dos vãos nos acessos sejam coincidentes, para evitar 

A compactação deverá ser executada com a técnica adequada, pois garantirá a 

Ao final da pavimentação os caimentos devem estar adequados, no sentido do 
via pública em aproximadamente 2% de caimento. 

Haverá a escavação em profundidade necessária para o assentamento dos 
fios rebaixados, tanto para o meio fio em nível quanto para o inclinado; 

o da base como preparo para o 
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 Serão executados os meios
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 03);

  Figura 03: Modelo do meio

 Ao final do assentamento o espelho do meio
de 18,00 cm; 
 Não serão aceitos 
fissuras que configure falta de qualidade na produção;
 Conforme projeto, haverá o rebaixamento do meio
beneficiar o acesso de PCD nas travessi
 Difere do assentamento do meio
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 
laterais, devendo ocorrer o mesmo ajuste para a execução da superfície do pavimento 
no passeio; 
 O meio-fio irá definir o contorno de todo o passeio, além de servir de guia para 
a continuidade da calçada ao longo da via na lateral do
devendo ser assentado, conforme projeto, o meio
da seção do passeio. 

2.4. 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, o pavimento no acesso para a edificação será mediante o 
assentamento de peças moldadas em concreto de seção de 16 faces com altura de 6,00 
cm tipo “uninstein”, 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;
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Serão executados os meios-fios em concreto pré-moldado com 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;  

deverão atender ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser 
usada no rejunte deve ter traço de 1:3 (cimento e areia) (Figura 03);

 
Figura 03: Modelo do meio-fio pré-moldado 

 

 

 

Ao final do assentamento o espelho do meio-fio em vista deverá possuir 

Não serão aceitos meios-fios com comprimento menor que 1,00
fissuras que configure falta de qualidade na produção; 

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

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 

O assentamento do meio fio nessa área exigirá o acerto dos ângulos nas 
laterais, devendo ocorrer o mesmo ajuste para a execução da superfície do pavimento 

fio irá definir o contorno de todo o passeio, além de servir de guia para 
a continuidade da calçada ao longo da via na lateral do pavimento da via pública, 
devendo ser assentado, conforme projeto, o meio-fio também para delimitar o término 

 

 

 

PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 

A execução com esse tipo de pavimento é propícia para o local considerando 
permite a percolação da água para o solo com maior facilidade pelas juntas entre 

Conforme projeto, o pavimento no acesso para a edificação será mediante o 
assentamento de peças moldadas em concreto de seção de 16 faces com altura de 6,00 

“uninstein”, 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; 
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moldado com 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 

deverão atender ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser 
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pavimento da via pública, 
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A execução com esse tipo de pavimento é propícia para o local considerando 
permite a percolação da água para o solo com maior facilidade pelas juntas entre 

Conforme projeto, o pavimento no acesso para a edificação será mediante o 
assentamento de peças moldadas em concreto de seção de 16 faces com altura de 6,00 

“uninstein”, sendo que a peça modelo do pavimento que será executado 
deverá ser apresentada previamente pela empresa vencedora ao Departamento de 
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As peças devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando
cuidado, não afetando o colchão de pó

As peças devem ser batidas com martelo de borracha e apresentarem juntas de 
aproximadamente 2 mm que serão pree
base; 

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
percursos para evitar a formação de “degraus”;

Após a compactação inicial, deve ser executada a última camada com o 
espalhamento da camada de pó
juntas entre as peças. Uma fin
com uma vassoura deve
completamente preenchidas;

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

Terminada a colocação de todas as peças inteiras do trecho, devem ser 
assentadas as peças junto ao meio
trilho do portão, serrando
espaços; 

Os arremates laterais com os meio
massa única; 

Ao final dos serviços deverá ser realizada a varrição em toda a área.
 

 

 

2.5. PISO TÁTIL 
 

 Na área do passeio, nas esquinas e rampas (PCD), e onde houver mudança de 
direção, deverá ser executada a sinalização tátil horizontal de alerta e direcional na cor 
vermelha conforme projeto arquitetônico;

 Quando da execução do pavimento, deverá ser deixado o vão (g
seção do passeio, para possibilitar o assentamento do piso tátil nivelado;

 As placas serão assentadas sobre colchão de brita com ajuste da espessura, 
acrescida em relação à camada de brita prevista para o passeio;

 O assentamento deverá ocorre
final dos serviços, o nível do concreto alisado do passeio coincidente com o piso tátil;

 As placas de piso serão em concreto com acabamento liso e sem porosidade, 
confeccionado em formas lisas para menor absor
longo do tempo, sendo na dimensão 2

 (Apresentar amostra para aprovação antes da execução).
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As peças devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando
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

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”; 

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 final tem como objetivo o acabamento definitivo no pavimento. 
Sua execução deverá ocorrer da mesma forma que a compactação inicial, 

se pelo número de passadas; 
Terminada a colocação de todas as peças inteiras do trecho, devem ser 

assentadas as peças junto ao meio-fio que limitará o confinamento e junto à viga do 
rrando-se as peças para os ajustes (fração das unidades) nos 

Os arremates laterais com os meio-fios e nas tampas serão mediante o uso de 

Ao final dos serviços deverá ser realizada a varrição em toda a área.

passeio, nas esquinas e rampas (PCD), e onde houver mudança de 
direção, deverá ser executada a sinalização tátil horizontal de alerta e direcional na cor 
vermelha conforme projeto arquitetônico; 

Quando da execução do pavimento, deverá ser deixado o vão (g
seção do passeio, para possibilitar o assentamento do piso tátil nivelado;

As placas serão assentadas sobre colchão de brita com ajuste da espessura, 
acrescida em relação à camada de brita prevista para o passeio; 

O assentamento deverá ocorrer com argamassa média, devendo ser obtido, ao 
final dos serviços, o nível do concreto alisado do passeio coincidente com o piso tátil;

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 20x 20 X 2,50 cm de espessura (Figura 04).

(Apresentar amostra para aprovação antes da execução). 
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As peças devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando-se com 
pedra previamente executado; 

As peças devem ser batidas com martelo de borracha e apresentarem juntas de 
nchidas pelo mesmo material pó-de-pedra da 

Após o assentamento das peças num trecho do pavimento, deve ser executada a 
compactação inicial com placa vibratória. A compactação deverá ser realizada em 

ue haja uma sobreposição dos 

Após a compactação inicial, deve ser executada a última camada com o 
pedra sobre o pavimento, que também envolverá as 

a camada do pó deve ser espalhada sobre as peças, e 
se varrer até que as juntas entre as peças sejam 

A compactação final tem como objetivo o acabamento definitivo no pavimento. 
mesma forma que a compactação inicial, 

Terminada a colocação de todas as peças inteiras do trecho, devem ser 
fio que limitará o confinamento e junto à viga do 

se as peças para os ajustes (fração das unidades) nos 

fios e nas tampas serão mediante o uso de 

Ao final dos serviços deverá ser realizada a varrição em toda a área. 

passeio, nas esquinas e rampas (PCD), e onde houver mudança de 
direção, deverá ser executada a sinalização tátil horizontal de alerta e direcional na cor 

Quando da execução do pavimento, deverá ser deixado o vão (gabarito) na 
seção do passeio, para possibilitar o assentamento do piso tátil nivelado; 

As placas serão assentadas sobre colchão de brita com ajuste da espessura, 

r com argamassa média, devendo ser obtido, ao 
final dos serviços, o nível do concreto alisado do passeio coincidente com o piso tátil; 

As placas de piso serão em concreto com acabamento liso e sem porosidade, 
ção de umidade e menos desgaste ao 

X 2,50 cm de espessura (Figura 04). 
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    Figura 04: 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 durante a 
fabricação das peças. 

 

 
OBSERVAÇÕES: 

 
 Após a conclusão das obras não poderá haver incidência de ônus p

contratante. 
 Os serviços especificados devem ser executados empregando

qualidade, mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados;
 Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, 

atenderem a NBR e certificados pelo INMETRO;
 
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

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

 A obra será entregue perfeitamente limpa
 

DOS COMPLEMENTOS:
 

A empresa deverá manter o local da obra sinalizado durante todo o período de 
execução dos serviços.
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Figura 04: Modelo das placas para a execução do piso tátil 

 

admitida a pintura das peças posteriormente a sua confecção ou 
instalação no pavimento, devendo a tonalidade ser obtida através de pigmentação durante a 

Após a conclusão das obras não poderá haver incidência de ônus p

Os serviços especificados devem ser executados empregando
qualidade, mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados;

Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, 
BR e certificados pelo INMETRO; 

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 

A obra será entregue perfeitamente limpa 

DOS COMPLEMENTOS: 

A empresa deverá manter o local da obra sinalizado durante todo o período de 
ção dos serviços. 
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admitida a pintura das peças posteriormente a sua confecção ou 
instalação no pavimento, devendo a tonalidade ser obtida através de pigmentação durante a 

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

Os serviços especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª 
qualidade, mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados; 

Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, 

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

Os serviços devem seguir o memorial descritivo com o maior rigor, planilha 

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 

Será de inteira responsabilidade da empresa executora dos serviços a segurança 

A empresa deverá manter o local da obra sinalizado durante todo o período de 
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Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com 
equipamentos adequados.

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

A fiscalização do município poderá solicitar ensaios dos
conforme Normas Vigentes. Estes custos ficarão por conta da contratada.

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
O prazo de conclusão desta obra é de 

 

 

 

_________________________

Filipe Brehm Marques da Silva

      CREA/RS 171.406  
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Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com 
equipamentos adequados. 

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

A fiscalização do município poderá solicitar ensaios dos materiais aplicados 
conforme Normas Vigentes. Estes custos ficarão por conta da contratada.

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços, 
serem reavaliados pelas empresas participantes do certame licitatório.

deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos.
O prazo de conclusão desta obra é de 90 dias.  

Capão da Canoa, 0

____       

Silva       
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Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com 

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

materiais aplicados 
conforme Normas Vigentes. Estes custos ficarão por conta da contratada. 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços, 
serem reavaliados pelas empresas participantes do certame licitatório. 

obra e encargos. 

 

06 de Abril de 2020. 


