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Obra: Execução do telhado da cobertura da E.M.E.F. MANOEL MEDEIROS 

FERNANDES. 

Descrição: Contratação de empresa para a reparação, e execução de novo telhado.

Endereço:  Rua Honório da Silva Germano, nº 972, B. São Jorge 
 

 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 
 Conforme projeto, os serviços 
execução de novo madeiramento de eucalipto tratado.
 A justificativa para os serviços dev
ao longo do tempo houve a deterioração de materiais. 
madeiramento que está comprometido por fungos de forma generalizada.
reformado para fins de segurança das instalações.
 Considerar-se-á, para efeito de execução, todos os materiais 
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 d

implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmob
Todos os serviços necessários, 
realizar as obras e/ou serviços, 
próprio. 

O local onde estiver sendo executado
evitaracidentes. 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Na execução de todos os projetos e serviços
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas especificações.

Todos os detalhes constantes dos projetos e não mencionados neste Memorial 
como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos projetos, serão interpretad
integrantesdo projeto. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

xecução do telhado da cobertura da E.M.E.F. MANOEL MEDEIROS 

: Contratação de empresa para a reparação, e execução de novo telhado.

:  Rua Honório da Silva Germano, nº 972, B. São Jorge 

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.

s serviços envolverão a execução da reforma complementar do telhado
adeiramento de eucalipto tratado. 

os serviços deve-se à necessidade de manutenção da escola, considerando que 
ao longo do tempo houve a deterioração de materiais. O telhado carece de reforma 
madeiramento que está comprometido por fungos de forma generalizada.Conforme projeto, o t

de segurança das instalações.  
á, para efeito de execução, todos os materiais e a mão

As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando das 
dições dos serviços, cabendo ao executante a responsabilidade pelo orçamento proposto.

A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material necessário à 
implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do local d

, que exigem ouso de energia elétrica e de água, 
 serão de responsabilidade da empresa executora

O local onde estiver sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente isolado 

ISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

Na execução de todos os projetos e serviços, a Contratada deverá seguir as Normas da ABNT 
leira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas especificações.

Todos os detalhes constantes dos projetos e não mencionados neste Memorial 
como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos projetos, serão interpretad
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xecução do telhado da cobertura da E.M.E.F. MANOEL MEDEIROS 

: Contratação de empresa para a reparação, e execução de novo telhado. 

:  Rua Honório da Silva Germano, nº 972, B. São Jorge - 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 

as cotas e detalhamentos indicados em planta. 
a execução da reforma complementar do telhado com 

ção da escola, considerando que 
reforma face à precariedade do 

Conforme projeto, o telhado será 

mão-de-obra necessária para a 

As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando das 
dições dos serviços, cabendo ao executante a responsabilidade pelo orçamento proposto. 

será responsável pelo fornecimento do material necessário à 
local das obras e dos serviços. 

água, e outros, necessários para 
serão de responsabilidade da empresa executora e realizados com material 

deverá estar perfeitamente isolado a fim de se 

a Contratada deverá seguir as Normas da ABNT 
leira 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 
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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 qualqu
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
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 espe

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 
relativos aos mesmos. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais 
especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades nece
àexecução 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 ap
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 
realizados. 

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

Serão de competência da empresa executante 
mal executados ou errados por sua cul

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

 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
 

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

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 
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 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais 
especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades nece
àexecução 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 

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

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.

ERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 

 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas a seguir 
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 

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 2,50 m² e com o nome do respon
técnico da mesma. Deverá ser confeccionada em chapa metálica a fim de resistir às intempéries 
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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. 

er trabalho feito em desacordo com os projetos e 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a 

de orientação geral, controle e 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras dos materiais a serem empregados nos 
los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a 

de origem dos materiais ou de certificados de ensaios 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais 
especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias 
àexecução 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. 

resentar 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 

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

as despesas com a demolição e reparos de serviços 

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

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas a seguir 
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 

obter a Ordem de Início de Serviço, fornecida 

A Ordem de Início de Serviço somente será fornecida após o atendimento dos requisitos abaixo: 

e com o nome do responsável 
técnico da mesma. Deverá ser confeccionada em chapa metálica a fim de resistir às intempéries 
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durante todo período da obra, devendo ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo. 
placa deverá ser instalada em posição de destaque no local dos
ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
sendo que o modelo da mesma será fornecido pelo Departamento de Engenharia.

 
 Apresentação de ART ou RRT de execução dos serviço

da empresa, sendo que na 
Prefeitura Municipal de Capão da Canoa
da ART ou da RRT). 

 
 

2. NOVA COBERTURA
 

2.1 DEMOLIÇÃO PARCIAL 
 

 Considerando que foi realizada a reforma parcial do telhado
constatado o comprometimento do restante do madeiramento, deverá ser executada a 
reforma/execução de nova parte

 Por se tratar de trabalhos em altura, todos os serviços deverão ser realizados envolvendo a utilização 
de andaimes fachadeiros para fins de segurança na execução dos serviços;

 Conforme projeto, considerando que o telhado está com o m
generalizada, devido à incidência de pragas, o madeiramento do telhado será demolido (Figura 01);

 
 

Figura 01: Detalhe do madeiramento 
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durante todo período da obra, devendo ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo. 
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 

URA 

PARCIAL DO TELHADO E DO MADEIRAMENTO: 

Considerando que foi realizada a reforma parcial do telhado em alguns setores
constatado o comprometimento do restante do madeiramento, deverá ser executada a 

/execução de nova parte do restante do telhado; 
Por se tratar de trabalhos em altura, todos os serviços deverão ser realizados envolvendo a utilização 
de andaimes fachadeiros para fins de segurança na execução dos serviços;
Conforme projeto, considerando que o telhado está com o madeiramento comprometido de forma 
generalizada, devido à incidência de pragas, o madeiramento do telhado será demolido (Figura 01);

Figura 01: Detalhe do madeiramento sob o telhado 
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durante todo período da obra, devendo ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo. A 
serviços, devendo a sua localização 

A placa deverá ser afixada no início das obras, 
sendo que o modelo da mesma será fornecido pelo Departamento de Engenharia. 

s paga e assinada pelo responsável técnico 
ART ou RRT emitida deverá constar como contratante dos serviços a 

Não será aceita a apresentação do modelo rascunho 

em alguns setores, e uma vez 
constatado o comprometimento do restante do madeiramento, deverá ser executada a 

Por se tratar de trabalhos em altura, todos os serviços deverão ser realizados envolvendo a utilização 
de andaimes fachadeiros para fins de segurança na execução dos serviços; 

adeiramento comprometido de forma 
generalizada, devido à incidência de pragas, o madeiramento do telhado será demolido (Figura 01); 
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 Nessa área de interferência do telhado
deverá ocorrer a remoção para possibilitar a execução de novo telhado (Figura 02);

 

                                               Figura 02: Detalhe do
 
 

 A demolição será gradativa e de acordo com a
telhado; 

 O serviço deverá ser executado de forma minuciosa a fim de se evitar danos à estrutura em geral 
devido a impactos desnecessários. Especial cuidado deve
da laje; 

 Deverá ser utilizada lona plástica preta 150 micras para a proteção na área de intervenção, para evitar 
transtornos, danos em mobiliário por possível infiltração e danos na rede elétrica em períodos de 
precipitação intensa durante a etapa em que o telha

 Os trabalhos deverão ocorrer de forma gradativa e pontual, a fim de minimizar os transtornos na rotina 
da escola; 

 Deverão ser utilizadas escoras para apoio da laje da estrutura e sustentação para fins de demolição.      
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Nessa área de interferência do telhado, já com o madeiramento compr
ocorrer a remoção para possibilitar a execução de novo telhado (Figura 02);

Figura 02: Detalhe do atual telhado para reforma 

A demolição será gradativa e de acordo com a sequência para o avanço dos serviços 

O serviço deverá ser executado de forma minuciosa a fim de se evitar danos à estrutura em geral 
devido a impactos desnecessários. Especial cuidado deve-se ter para preservar as ancoragens atuais 

Deverá ser utilizada lona plástica preta 150 micras para a proteção na área de intervenção, para evitar 
transtornos, danos em mobiliário por possível infiltração e danos na rede elétrica em períodos de 
precipitação intensa durante a etapa em que o telhado estiver descoberto;

Os trabalhos deverão ocorrer de forma gradativa e pontual, a fim de minimizar os transtornos na rotina 

Deverão ser utilizadas escoras para apoio da laje da estrutura e sustentação para fins de demolição.      
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com o madeiramento comprometido com telhas antigas, 
ocorrer a remoção para possibilitar a execução de novo telhado (Figura 02); 

 

sequência para o avanço dos serviços do novo 

O serviço deverá ser executado de forma minuciosa a fim de se evitar danos à estrutura em geral 
se ter para preservar as ancoragens atuais 

Deverá ser utilizada lona plástica preta 150 micras para a proteção na área de intervenção, para evitar 
transtornos, danos em mobiliário por possível infiltração e danos na rede elétrica em períodos de 

do estiver descoberto; 

Os trabalhos deverão ocorrer de forma gradativa e pontual, a fim de minimizar os transtornos na rotina 

Deverão ser utilizadas escoras para apoio da laje da estrutura e sustentação para fins de demolição.       
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2.2 NOVO MADEIRAMENTO E TELHADO DE FIBROCIMENTO

 

 Será conforme projeto para a
das águas pluviais e algeroz no contato do telhado com as paredes e platibanda do reservatório;

 Para evitar a sobrecarga pontu
utilizadas tábuas de 0,30 m x 1/2" sobrepostas sobre as telhas; 

 
 O telhado será executado com 

estrutura de madeira de 
de telhas (Não será aceita a instalação de telha com espessura de 5 mm

 

 A fixação das telhas deverá ser feita junto às terças através do conjunto de fixação com parafuso 
5/16” x 110 mm, anel de vedação e anel metálico, próprio para telhas de fibrocimento; 

 Para a colocação, o transpasse lateral deverá ser a favor dos ventos predominantes;
 A estrutura do telhado será executada com madeira de 

seções segundo recomendação da NBR e conforme planilha;
 Todos os elementos de fixação devem seguir as recomendações e especificações do fabricante;

 A execução da estrutura do telhado deverá obedecer às normas da ABNT e todas as peças da 
estrutura deverão suportar as car
arranchamento, devendo toda a estrutura ser ancorada nas vigas de fechamento do telhado e 
ajustada aos vãos e com perfeito ajuste nas peças de fixação;

 Para o apoio e fixação das telhas deverão ser utili
de espessura na posição deitada, para maior segurança na manutenção e melhor condição de 
fixação dos parafusos nas telhas;

 As telhas deverão ser bem fixadas tendo em vista que a região costuma ter a incidên
ventos; 

 As cabeças dos parafusos deverão ser protegidos com vedante do tipo mastique a fim de evitar a 
corrosão precoce das cabeças dos parafusos, como auxílio ao intemperismo;

 Deverá ocorrer a impermeabilização sobre o telhado para selar i
infiltração e umidade;  

 Deverá ser executada a impermeabilização do telhado com produto à base de pintura acrílica 
específica para telhas e/ou resina acrílica com duas demãos, cuja tonalidade do produto será definida 
pelo Departamento de Engenharia oportunamente. 
 
 

 Na parte do saguão da escola, onde a estrutura do telhado é metálica, as telhas deverão ser 
retiradas, e ao longo da estrutura do telhado
madeira secção 5x15cm, em 
nova calha.  

 Após a fixação dos mesmos, deverão ser assentadas 
mm novas.  Deverão também serem repostas 
das já existentes, para manter a iluminação natural do saguão, devidamente parafusadas á estrutura 
já existente. 
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DEIRAMENTO E TELHADO DE FIBROCIMENTO 

Será conforme projeto para a reforma do telhado no bloco das salas 
das águas pluviais e algeroz no contato do telhado com as paredes e platibanda do reservatório;
Para evitar a sobrecarga pontual sobre o telhado, durante a realização dos serviços deverão ser 
utilizadas tábuas de 0,30 m x 1/2" sobrepostas sobre as telhas;  

executado com telhas de fibrocimento com espessura 6,00 mm
estrutura de madeira de eucalipto tratado atendendo às exigências da especificação do fabricante 

Não será aceita a instalação de telha com espessura de 5 mm

A fixação das telhas deverá ser feita junto às terças através do conjunto de fixação com parafuso 
el de vedação e anel metálico, próprio para telhas de fibrocimento; 

colocação, o transpasse lateral deverá ser a favor dos ventos predominantes;
A estrutura do telhado será executada com madeira de “eucalipto tratado autoclavado

recomendação da NBR e conforme planilha; 
Todos os elementos de fixação devem seguir as recomendações e especificações do fabricante;

A execução da estrutura do telhado deverá obedecer às normas da ABNT e todas as peças da 
estrutura deverão suportar as cargas a que forem submetidas, principalmente quanto ao 
arranchamento, devendo toda a estrutura ser ancorada nas vigas de fechamento do telhado e 
ajustada aos vãos e com perfeito ajuste nas peças de fixação; 
Para o apoio e fixação das telhas deverão ser utilizadas guias de eucalipto tratado 
de espessura na posição deitada, para maior segurança na manutenção e melhor condição de 
fixação dos parafusos nas telhas; 
As telhas deverão ser bem fixadas tendo em vista que a região costuma ter a incidên

As cabeças dos parafusos deverão ser protegidos com vedante do tipo mastique a fim de evitar a 
corrosão precoce das cabeças dos parafusos, como auxílio ao intemperismo;
Deverá ocorrer a impermeabilização sobre o telhado para selar inicialmente o telhado contra a 

Deverá ser executada a impermeabilização do telhado com produto à base de pintura acrílica 
específica para telhas e/ou resina acrílica com duas demãos, cuja tonalidade do produto será definida 

artamento de Engenharia oportunamente.  

Na parte do saguão da escola, onde a estrutura do telhado é metálica, as telhas deverão ser 
retiradas, e ao longo da estrutura do telhado, conforme projeto, deverão ser fixados caibros

cm, em eucalipto tratado, para aumentar o ponto de inclinação em relação à 

Após a fixação dos mesmos, deverão ser assentadas telhas de fibrocimento com espessura 6,00 
Deverão também serem repostas as telhas translúcidas na mesma quantidade

das já existentes, para manter a iluminação natural do saguão, devidamente parafusadas á estrutura 
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s salas com calhas para a coleta 
das águas pluviais e algeroz no contato do telhado com as paredes e platibanda do reservatório; 

al sobre o telhado, durante a realização dos serviços deverão ser 

telhas de fibrocimento com espessura 6,00 mm, assentadas sobre 
atendendo às exigências da especificação do fabricante 

Não será aceita a instalação de telha com espessura de 5 mm);  

A fixação das telhas deverá ser feita junto às terças através do conjunto de fixação com parafuso 
el de vedação e anel metálico, próprio para telhas de fibrocimento;  

colocação, o transpasse lateral deverá ser a favor dos ventos predominantes; 
eucalipto tratado autoclavado” com 

Todos os elementos de fixação devem seguir as recomendações e especificações do fabricante; 

A execução da estrutura do telhado deverá obedecer às normas da ABNT e todas as peças da 
gas a que forem submetidas, principalmente quanto ao 

arranchamento, devendo toda a estrutura ser ancorada nas vigas de fechamento do telhado e 

de eucalipto tratado de 10,00 cm x 1” 
de espessura na posição deitada, para maior segurança na manutenção e melhor condição de 

As telhas deverão ser bem fixadas tendo em vista que a região costuma ter a incidência de intensos 

As cabeças dos parafusos deverão ser protegidos com vedante do tipo mastique a fim de evitar a 
corrosão precoce das cabeças dos parafusos, como auxílio ao intemperismo; 

nicialmente o telhado contra a 

Deverá ser executada a impermeabilização do telhado com produto à base de pintura acrílica 
específica para telhas e/ou resina acrílica com duas demãos, cuja tonalidade do produto será definida 

Na parte do saguão da escola, onde a estrutura do telhado é metálica, as telhas deverão ser 
deverão ser fixados caibros de 

eucalipto tratado, para aumentar o ponto de inclinação em relação à 

telhas de fibrocimento com espessura 6,00 
translúcidas na mesma quantidade e local 

das já existentes, para manter a iluminação natural do saguão, devidamente parafusadas á estrutura 
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2.3 SERVIÇOS DE FUNILARIA 
 

 Conforme projeto, no local que abriga o reservatório onde o novo telhado e madeiramento 
será executado, em todo o contorno, no encontro coincidente do telhado com a alvenaria da 
platibanda do abrigo dos
em chapa de alumínio corte 
adequada, elevando-se em parte da face lateral da platibanda para evitar infiltração, e sobre 
as telhas, moldando-se a chapa de alumínio conforme as ondas das telhas (Figura 03);
 
 

 

                 Figura 03: Detalhe do 
 
 

 Para a algeroz , todos os pontos de fixação da chapa e emendas que serão transpassadas deverão 
ser  devidamente vedados com material vedante antimofo e antifungo para maior durabilidade devido 
ao intemperismo utilizando
nesses pontos;  

 No encontro entre telhado e platibanda (no maior ponto), parte superior, deverão ser inst
em alumínio corte 70, para evitar infiltrações;

 Deverá ser executada a vedação 
de alumínio a fim de eliminar a infiltração e umidade junto à parede

 Nas partes indicadas em projeto, deverão ser instaladas calhas em alumínio corte 28, para captação 
das águas de caimento conforme planta;
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SERVIÇOS DE FUNILARIA  

no local que abriga o reservatório onde o novo telhado e madeiramento 
odo o contorno, no encontro coincidente do telhado com a alvenaria da 

abrigo dos reservatórios deve ser fornecida e instalada algeroz
em chapa de alumínio corte 25, incluídas as devidas dobras na chapa e fixadas de forma 

se em parte da face lateral da platibanda para evitar infiltração, e sobre 
se a chapa de alumínio conforme as ondas das telhas (Figura 03);

Figura 03: Detalhe do abrigo do reservatório no local 

, todos os pontos de fixação da chapa e emendas que serão transpassadas deverão 
devidamente vedados com material vedante antimofo e antifungo para maior durabilidade devido 

ao intemperismo utilizando-se mastique poliuretano para evitar as infiltrações pela ação das chuvas 

No encontro entre telhado e platibanda (no maior ponto), parte superior, deverão ser inst
0, para evitar infiltrações; 

Deverá ser executada a vedação com selante junto à parede, no contato entre a alvenaria e a chapa 
de alumínio a fim de eliminar a infiltração e umidade junto à parede; 
Nas partes indicadas em projeto, deverão ser instaladas calhas em alumínio corte 28, para captação 
das águas de caimento conforme planta; 
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no local que abriga o reservatório onde o novo telhado e madeiramento 
odo o contorno, no encontro coincidente do telhado com a alvenaria da 

necida e instalada algeroz confeccionada 
, incluídas as devidas dobras na chapa e fixadas de forma 

se em parte da face lateral da platibanda para evitar infiltração, e sobre 
se a chapa de alumínio conforme as ondas das telhas (Figura 03); 

 

, todos os pontos de fixação da chapa e emendas que serão transpassadas deverão 
devidamente vedados com material vedante antimofo e antifungo para maior durabilidade devido 

iltrações pela ação das chuvas 

No encontro entre telhado e platibanda (no maior ponto), parte superior, deverão ser instalados rufos 

no contato entre a alvenaria e a chapa 

Nas partes indicadas em projeto, deverão ser instaladas calhas em alumínio corte 28, para captação 
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2.4 SERVIÇOS DE FIBRAGEM
 
 

2.4.1 RASPAGEM, LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO
 

 Uma vez que existe a necessidade da realização dos serviços utilizando
fibrocimento como apoio, deverão ser utilizadas tábuas de madeira sobre as telhas a fim de 
que o telhado não seja danificad

 Previamente aos serviços de fibragem, a superfície da calha deverá ser limpa até que fique 
isenta de qualquer resíduo que prejudique a aderência e isolamento da superfície, bem 
como os vegetais presentes deverão ser totalmente

 Para a remoção de resíduos aderidos à laje, deverão ser utilizadas escovas e espátulas de 
aço; 

 Para auxiliar na limpeza da superfície, a laje e laterais das calhas deverão ser limpas com o 
uso de jato de alta pressão de ar e água. O serviço dev
evitar danos no revestimento das laterais e na laje da base da calha;

 A raspagem tem a finalidade de eliminar a umidade e a presença de vegetais no local para 
possibilitar o preparo da base para a nova “impermeabilização”

 Assentar fiadas de tijolos 6 furos deitados em toda a extensão da calha;
 Previamente aos serviços de fibragem para fins de impermeabilização, deverão ser 

realizados todos os reparos necessários em trincas mediante o uso de argamassa única, 
aguardando-se a respectiva cura da argamassa

 Os reparos serão executados mediante regularização das superfícies com o uso de 
argamassa única com argamassa regular CA
finalidade de eliminar a porosidade surgida pelo desgaste ao 
a superfície novamente lisa para as intervenções.

 Também deverá ocorrer, previamente aos serviços de
calha, de forma pontual, nos locais onde ocorreu a deterioração da argamassa de 
regularização; 

 Essa regularização prévia possibilitará a fibragem para a proteção posterior em uma 
superfície regular e sem sobressaltos.
 
 

2.4.2 FIBRAGEM DAS CALHAS
 

 Durante o acabamento e execução do revestimento, as superfícies deverão ser 
arredondadas na face infe

 Após a devida cura do revestimento, a execução com fibra de vidro permitirá a proteção por 
membrana para fins de impermeabilização própria para lajes de cobertura expostas ao 
intemperismo; 

 Sobre a base e nas faces l
vidro com resina a base d’água específica, a fim de impedir a absorção de água pela 
superfície e evitar os problemas comuns de umidade;
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ERVIÇOS DE FIBRAGEM EM CALHAS 

RASPAGEM, LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO 

Uma vez que existe a necessidade da realização dos serviços utilizando
fibrocimento como apoio, deverão ser utilizadas tábuas de madeira sobre as telhas a fim de 

telhado não seja danificado; 
Previamente aos serviços de fibragem, a superfície da calha deverá ser limpa até que fique 
isenta de qualquer resíduo que prejudique a aderência e isolamento da superfície, bem 
como os vegetais presentes deverão ser totalmente removidos. 
Para a remoção de resíduos aderidos à laje, deverão ser utilizadas escovas e espátulas de 

Para auxiliar na limpeza da superfície, a laje e laterais das calhas deverão ser limpas com o 
uso de jato de alta pressão de ar e água. O serviço deverá ser executado com cuidado para 
evitar danos no revestimento das laterais e na laje da base da calha;
A raspagem tem a finalidade de eliminar a umidade e a presença de vegetais no local para 
possibilitar o preparo da base para a nova “impermeabilização”; 
Assentar fiadas de tijolos 6 furos deitados em toda a extensão da calha;
Previamente aos serviços de fibragem para fins de impermeabilização, deverão ser 
realizados todos os reparos necessários em trincas mediante o uso de argamassa única, 

a respectiva cura da argamassa. 
Os reparos serão executados mediante regularização das superfícies com o uso de 
argamassa única com argamassa regular CA-AR 1:4+20% CI, em camada suficiente com a 
finalidade de eliminar a porosidade surgida pelo desgaste ao longo do tempo, a fim de tornar 
a superfície novamente lisa para as intervenções. 
Também deverá ocorrer, previamente aos serviços de fibragem, a regularização da base da 
calha, de forma pontual, nos locais onde ocorreu a deterioração da argamassa de 

Essa regularização prévia possibilitará a fibragem para a proteção posterior em uma 
superfície regular e sem sobressaltos. 

FIBRAGEM DAS CALHAS 

Durante o acabamento e execução do revestimento, as superfícies deverão ser 
arredondadas na face inferior da laje em contato com a alvenaria; 
Após a devida cura do revestimento, a execução com fibra de vidro permitirá a proteção por 

para fins de impermeabilização própria para lajes de cobertura expostas ao 

Sobre a base e nas faces laterais internas das calhas será moldada uma manta de fibra de 
vidro com resina a base d’água específica, a fim de impedir a absorção de água pela 
superfície e evitar os problemas comuns de umidade; 
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Uma vez que existe a necessidade da realização dos serviços utilizando-se o telhado de 
fibrocimento como apoio, deverão ser utilizadas tábuas de madeira sobre as telhas a fim de 

Previamente aos serviços de fibragem, a superfície da calha deverá ser limpa até que fique 
isenta de qualquer resíduo que prejudique a aderência e isolamento da superfície, bem 

Para a remoção de resíduos aderidos à laje, deverão ser utilizadas escovas e espátulas de 

Para auxiliar na limpeza da superfície, a laje e laterais das calhas deverão ser limpas com o 
erá ser executado com cuidado para 

evitar danos no revestimento das laterais e na laje da base da calha; 
A raspagem tem a finalidade de eliminar a umidade e a presença de vegetais no local para 

Assentar fiadas de tijolos 6 furos deitados em toda a extensão da calha; 
Previamente aos serviços de fibragem para fins de impermeabilização, deverão ser 
realizados todos os reparos necessários em trincas mediante o uso de argamassa única, 

Os reparos serão executados mediante regularização das superfícies com o uso de 
AR 1:4+20% CI, em camada suficiente com a 

longo do tempo, a fim de tornar 

fibragem, a regularização da base da 
calha, de forma pontual, nos locais onde ocorreu a deterioração da argamassa de 

Essa regularização prévia possibilitará a fibragem para a proteção posterior em uma 

Durante o acabamento e execução do revestimento, as superfícies deverão ser 
 

Após a devida cura do revestimento, a execução com fibra de vidro permitirá a proteção por 
para fins de impermeabilização própria para lajes de cobertura expostas ao 

aterais internas das calhas será moldada uma manta de fibra de 
vidro com resina a base d’água específica, a fim de impedir a absorção de água pela 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Secretaria Municipal de Mei

Av. Paraguassú, 1881 

 

 Serão executadas de duas a três demãos de fibra até a mol
sem qualquer rugosidade ou trincas e extremamente lisa ao final dos procedimentos; 

 A moldagem deverá ocorrer em toda a superfície da base das calhas e laterais internas em 
toda a extensão; O serviço para impermeabilizar as su
de vidro, incluindo de uma a duas demãos de gel branco ou cinza isofitálico;

 A aplicação para a moldagem da fibra deverá ocorrer em dias de tempo seco e sem 
umidade; 

 
 Especial cuidado para execução deverá ser dispensa

seção dos tubos descida para o escoamento das águas pluviais;
 Conforme indicado em projeto, serão deixados os bocais no fundo das calhas com DN 150 

mm para o encaixe dos tubos de descida;
 Instalar os tubos de descida em PVC

tubulação com a conexão nas caixas pluviais que serão executadas no pátio da escola;
 
 

 Ao final dos serviços, deverá ocorrer o ajuste das telhas, reinstalando
primeira fiada de telhas apoiada na 

 O serviço deverá ser finalizado com o perfeito encaixe das telhas ao longo de toda as calhas 
e sob as algerosas nas laterais do telhado para evitar infiltração pelas águas da chuva;

 
 
 
 

3. INSTALAÇÃO D
 

 Para evitar a entrada da água da chuva com incidência de vento, a calha
ser profunda, confeccionada com altura mínima de 15
baixa da telha. 

 Executar os ajustes do telhado para que as 
para o interior da calha, a fim de evitar infiltrações pela lateral da calha;

 Instalar CURVA também em PVC CL8 DN 15
 Instalar novos tubos de descida de PVC CL8 DN 15
 Instalar abraçadeiras galvanizadas de 6

de descida junto à parede;
 Deverão ser executadas novas caixas e tubulação pluvial para a condução

telhado do pátio para a calçad
 Conforme projeto, nos locais coincidentes com os tubos de descida serão executadas 

caixas pluviais no pátio da escola.
 

 As caixas serão em concreto armado pré
de concreto armado lacradas moldada na própria tampa e com espessura de 10 cm, 
interligando-se as caixas entre si;

 As caixas irão coletar as á
 Deverá ser executado lastro de areia para o assentamento das caixas 

cm; 
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Serão executadas de duas a três demãos de fibra até a moldagem de uma superfície lisa, 
sem qualquer rugosidade ou trincas e extremamente lisa ao final dos procedimentos; 
A moldagem deverá ocorrer em toda a superfície da base das calhas e laterais internas em 
toda a extensão; O serviço para impermeabilizar as superfícies será o de fibragem com fibra 
de vidro, incluindo de uma a duas demãos de gel branco ou cinza isofitálico;
A aplicação para a moldagem da fibra deverá ocorrer em dias de tempo seco e sem 

Especial cuidado para execução deverá ser dispensado à proteção junto às bordas da 
seção dos tubos descida para o escoamento das águas pluviais; 
Conforme indicado em projeto, serão deixados os bocais no fundo das calhas com DN 150 
mm para o encaixe dos tubos de descida; 
Instalar os tubos de descida em PVC CL8 DN 150 mm e joelho terminal ao final da 
tubulação com a conexão nas caixas pluviais que serão executadas no pátio da escola;

o final dos serviços, deverá ocorrer o ajuste das telhas, reinstalando
primeira fiada de telhas apoiada na lateral da calha com o reaproveitamento total das telhas;
O serviço deverá ser finalizado com o perfeito encaixe das telhas ao longo de toda as calhas 
e sob as algerosas nas laterais do telhado para evitar infiltração pelas águas da chuva;

INSTALAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL: 

Para evitar a entrada da água da chuva com incidência de vento, a calha
cionada com altura mínima de 15cm em relação a face inferior da onda 

Executar os ajustes do telhado para que as extremidades das telhas fiquem posicionada
para o interior da calha, a fim de evitar infiltrações pela lateral da calha;

também em PVC CL8 DN 150 mm nas saídas dos bocais;
ubos de descida de PVC CL8 DN 150 mm junto aos bocai

r abraçadeiras galvanizadas de 6” com buchas e parafusos para a fixação dos tubos 
de descida junto à parede;  
Deverão ser executadas novas caixas e tubulação pluvial para a condução
telhado do pátio para a calçada, em complemento ao escoamento pluvial pelas calhas;
Conforme projeto, nos locais coincidentes com os tubos de descida serão executadas 

o pátio da escola.  

As caixas serão em concreto armado pré-moldado de dimensão 70 x 70 x 7
o lacradas moldada na própria tampa e com espessura de 10 cm, 

se as caixas entre si; 
As caixas irão coletar as águas pluviais considerando os caimentos em níveis de projeto
Deverá ser executado lastro de areia para o assentamento das caixas 
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dagem de uma superfície lisa, 
sem qualquer rugosidade ou trincas e extremamente lisa ao final dos procedimentos;  
A moldagem deverá ocorrer em toda a superfície da base das calhas e laterais internas em 

perfícies será o de fibragem com fibra 
de vidro, incluindo de uma a duas demãos de gel branco ou cinza isofitálico; 
A aplicação para a moldagem da fibra deverá ocorrer em dias de tempo seco e sem 

do à proteção junto às bordas da 

Conforme indicado em projeto, serão deixados os bocais no fundo das calhas com DN 150 

CL8 DN 150 mm e joelho terminal ao final da 
tubulação com a conexão nas caixas pluviais que serão executadas no pátio da escola; 

o final dos serviços, deverá ocorrer o ajuste das telhas, reinstalando-se as telhas da 
lateral da calha com o reaproveitamento total das telhas; 

O serviço deverá ser finalizado com o perfeito encaixe das telhas ao longo de toda as calhas 
e sob as algerosas nas laterais do telhado para evitar infiltração pelas águas da chuva; 

Para evitar a entrada da água da chuva com incidência de vento, a calha “fibrada” deverá 
cm em relação a face inferior da onda 

es das telhas fiquem posicionadas 
para o interior da calha, a fim de evitar infiltrações pela lateral da calha; 

0 mm nas saídas dos bocais; 
0 mm junto aos bocais; 

” com buchas e parafusos para a fixação dos tubos 

Deverão ser executadas novas caixas e tubulação pluvial para a condução das águas do 
escoamento pluvial pelas calhas; 

Conforme projeto, nos locais coincidentes com os tubos de descida serão executadas 

de dimensão 70 x 70 x 70 cm com tampa 
o lacradas moldada na própria tampa e com espessura de 10 cm, 

guas pluviais considerando os caimentos em níveis de projeto;  
Deverá ser executado lastro de areia para o assentamento das caixas em camada de 10,00 
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 Entre as caixas e a sarjeta 

a condução das águas para a calçada.
 Executar a escavação necessária para o assentamento da tubulação e execução das 

caixas; 
 Para o perfeito encaixe das tampas, executar o piso de concreto já com o recorte em cada 

caixa, para permitir o perfeito encaixe das bordas das tampas no piso. Deverá ser 
executado o rejuntamento com cimento e areia fina; (modelo de tampa na figura 04).

 

Figura 04 
 

 Nova canalização deverá ser executada 
novas caixas interligadas, serão assentadas canaletas pré
largura de 50cm. (Figura 05);

 Estas canaletas deverão ser assentada
fazer o recorte na calçada existente, para que as mesmas atendam os níveis necessários 
para escoamento da vazão de água ao passeio do entorno da

 

Figura 05
 

4. LIMPEZA FINAL: 
 

 O material resultante de demolições, remoções e limpezas deverá ser retirado pela contratada e 
descartado em local apropriado;
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Entre as caixas e a sarjeta assentar tubulação PVC CL8 DN 100 mm conforme projeto para 
a condução das águas para a calçada. 
Executar a escavação necessária para o assentamento da tubulação e execução das 

ixe das tampas, executar o piso de concreto já com o recorte em cada 
caixa, para permitir o perfeito encaixe das bordas das tampas no piso. Deverá ser 

amento com cimento e areia fina; (modelo de tampa na figura 04).

 
Figura 04 – modelo da Tampa das caixas 

Nova canalização deverá ser executada com tubulação de PVC DN 10
gadas, serão assentadas canaletas pré-moldadas (meia cana), com 

(Figura 05); 
Estas canaletas deverão ser assentadas seguindo os níveis de projeto, para tanto, deve
fazer o recorte na calçada existente, para que as mesmas atendam os níveis necessários 
para escoamento da vazão de água ao passeio do entorno da escola.

 
Figura 05 – Modelo da calha meia cana para escoamento

O material resultante de demolições, remoções e limpezas deverá ser retirado pela contratada e 
descartado em local apropriado; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 
o Ambiente, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano 

000 

0 mm conforme projeto para 

Executar a escavação necessária para o assentamento da tubulação e execução das 

ixe das tampas, executar o piso de concreto já com o recorte em cada 
caixa, para permitir o perfeito encaixe das bordas das tampas no piso. Deverá ser 

amento com cimento e areia fina; (modelo de tampa na figura 04). 

com tubulação de PVC DN 100 mm, e  partir das 
moldadas (meia cana), com 

s seguindo os níveis de projeto, para tanto, deve-se 
fazer o recorte na calçada existente, para que as mesmas atendam os níveis necessários 

escola. 

amento. 

O material resultante de demolições, remoções e limpezas deverá ser retirado pela contratada e 
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 Todos os entulhos provenientes das demolições e do decorrer da obra deverão ser retirados do local 
e transportados em caminhão basculante até o aterro sanitário municipal ou beneficiamento 
especializado e licenciado.

 Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços deverá efetuar o 
transporte de qualquer resíduo de obra respon
toda a área; 

 Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, deixando
sem vestígios de obra em toda a área de intervenção, sendo 

 Entulhos, ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do local, ficando o local em 
perfeitas condições e em segurança.  

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

 Os serviços especificados devem ser executados empregando
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 projetos;

 Para a execução dos serviços 
ABNT, a NR 18, NR 25 e demais leis e normas técnicas vigentes
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
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, qua
reavaliados pelas empresas participantes do certame licitatório.

As propostas deverão contemplar materiais, mão
O prazo para a conclusão d
 
 
 
 
Capão da Canoa, 14 de jun
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Todos os entulhos provenientes das demolições e do decorrer da obra deverão ser retirados do local 
nsportados em caminhão basculante até o aterro sanitário municipal ou beneficiamento 

especializado e licenciado. 
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 

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 e
Entulhos, ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do local, ficando o local em 
perfeitas condições e em segurança.   

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

pecificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª qualidade, mão 
de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados. 

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

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 
, 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
quaisquer danos a terceiros.  

MENTOS: 

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 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, qua
reavaliados pelas empresas participantes do certame licitatório. 

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos.
conclusão das obras é de até 120 (CENTO E VINTE) dias.

de junho de 2021, 

   

    ___________________________________

                                 RAFAELA MARQUES
   Arquiteta e Urb. CAU
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Todos os entulhos provenientes das demolições e do decorrer da obra deverão ser retirados do local 
nsportados em caminhão basculante até o aterro sanitário municipal ou beneficiamento 

Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços deverá efetuar o 
se pela limpeza final e durante a obra em 

se o local totalmente limpo e 
entregue limpa e em perfeito estado; 

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

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

se materiais de 1ª qualidade, mão 

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

Os serviços devem seguir o memorial descritivo com o maior rigor, planilha orçamentária e projetos; 

os preceitos das normas da 
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 

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 

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

obra e encargos. 
20 (CENTO E VINTE) dias. 

___________________________________ 

RAFAELA MARQUES 
Arquiteta e Urb. CAU-RS A 88.236-4 


