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Obra: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI 

CARROSSEL E REPAROS GERAIS

Descrição: Construção de espaço

prevenção de incêndio, reposição de pisos da circulação, troca das portas de acesso e 

pintura, e execução de passeio em piso intertravado.

Endereço: Rua “O”, nº 223 –

 

 O presente Memorial tem por finalidade orientar a execução dos serviços, fixando os 
métodos construtivos a serem empregados para a execução. 
 
 Os serviços envolverão a execução de obra conforme projeto para atender a 
solicitada, pois o equipamento
Alem deste, as portas de acesso da escola necessitam ser trocadas, pois estão em condições 
precárias e não atendem os padrões de PPCI. Será executado também reposição de pisos do hall 
entrada/circulação da escola bem como pintura das paredes do hall e teto do mesmo. Além destes 
serviços, deverá ser executada calçada de acesso em blocos intertravados, afim de ligar uma parte 
da edificação à outra.  Considerar
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 DA OBRA 

 
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 
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 perfe

de se evitar acidentes. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI 

E REPAROS GERAIS 

Construção de espaço para abrigar os equipamentos de 

, reposição de pisos da circulação, troca das portas de acesso e 

pintura, e execução de passeio em piso intertravado. 

– 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 para a execução.  

Os serviços envolverão a execução de obra conforme projeto para atender a 
solicitada, pois o equipamento de prevenção de Incêndio não deve ficar exposto às intempéries
Alem deste, as portas de acesso da escola necessitam ser trocadas, pois estão em condições 
precárias e não atendem os padrões de PPCI. Será executado também reposição de pisos do hall 

/circulação da escola bem como pintura das paredes do hall e teto do mesmo. Além destes 
serviços, deverá ser executada calçada de acesso em blocos intertravados, afim de ligar uma parte 

Considerar-se-á, para efeito de execução, todos os materiais e a mão
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 

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 perfe
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CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI na E.M.E.I 

para abrigar os equipamentos de motobomba de 

, reposição de pisos da circulação, troca das portas de acesso e 

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

Os serviços envolverão a execução de obra conforme projeto para atender a demanda 
de prevenção de Incêndio não deve ficar exposto às intempéries. 

Alem deste, as portas de acesso da escola necessitam ser trocadas, pois estão em condições 
precárias e não atendem os padrões de PPCI. Será executado também reposição de pisos do hall 

/circulação da escola bem como pintura das paredes do hall e teto do mesmo. Além destes 
serviços, deverá ser executada calçada de acesso em blocos intertravados, afim de ligar uma parte 

s os materiais e a mão-de-

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

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 

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 

O local onde estiver sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente isolado a fim 
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Disposições Preliminares: 

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

Todos os detalhes constantes dos projetos e não mencionados neste Memorial Descritivo, 
assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos projetos, serão interpretados 
como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteração no
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 serviço

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
empregados nos serviços, antes de executá
solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais 
ou de certificados de ensaios rel

 
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 Fiscaliz
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 
dificuldades dos serviços. 

Serão de competência da empresa executante 
serviços mal executados ou errados por sua culpa.

A seguir será descrito, de forma simplificada, o mo
serviços. 
 
 
 
DOS SERVIÇOS: 

 
1. PROCEDIMENTOS

as especificações descritas a seguir, e havendo necessidade de alguma alteração, as 
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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 

Todos os detalhes constantes dos projetos e não mencionados neste Memorial Descritivo, 
assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos projetos, serão interpretados 
como fazendo parte integrante do projeto. 

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

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

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

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

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

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

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

O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não teve dúvidas 
nterpretação 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 

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 

PROCEDIMENTOS INICIAIS: Todos os serviços deverão ser executados de acordo com 
as especificações descritas a seguir, e havendo necessidade de alguma alteração, as 
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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 

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 

s 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 Contratante manterá autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, 
s 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. 

de todos os materiais a serem 
los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá 

solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais 

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

ação poderá solicitar a substituição 
de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao 

O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não teve dúvidas 
nterpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das especificações 

apresentadas, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar todos os 

do local dos serviços, verificando todas as 

as despesas com a demolição e reparos de 

do de execução para a realização dos 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com 
as especificações descritas a seguir, e havendo necessidade de alguma alteração, as 
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mesmas deverão ser aprovadas
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: 

 Apresentação de ART ou RRT de execução dos serviços paga e assinada pelo responsável 
técnico da empresa. 

 ART de fiscalização fornecida pela equipe técnica da PMCC. 
 

 Instalação da placa da empresa com área mínima de 2,50 m² 
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 proporcionalida
placa deverá ser instalada em posição de destaque no local dos serviços, devendo a sua localização 
ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
sendo que o modelo da mesma será fornecido pelo D

 
2. Demolições e Remoções: 

 
 Deverão ser removidas cuidadosamente as

de evitar acidentes face à presença de vidros, removendo
01); 
 

Figura 01 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano

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

Página 3 de 17 

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; 

m de Início de Serviço somente será fornecida após o atendimento dos requisitos 

Apresentação de ART ou RRT de execução dos serviços paga e assinada pelo responsável 

ART de fiscalização fornecida pela equipe técnica da PMCC.  

stalação da placa da empresa com área mínima de 2,50 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 proporcionalida
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.

Demolições e Remoções:  

Deverão ser removidas cuidadosamente as duas janelas de dimensão 200 x 130 cm, a fim 
de evitar acidentes face à presença de vidros, removendo-se também a pingadeira (Figura 

Figura 01 – janelas a serem removidas. 
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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, 

m de Início de Serviço somente será fornecida após o atendimento dos requisitos 

Apresentação de ART ou RRT de execução dos serviços paga e assinada pelo responsável 

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 

A placa deverá ser afixada no início das obras, 
epartamento de Engenharia. 

duas janelas de dimensão 200 x 130 cm, a fim 
se também a pingadeira (Figura 
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 Durante o período que o vão permanecer sem a esquadria, deverão ser utilizadas 
chapas de compensado para a vedação e segurança da escola, prevendo
proteção com lona como método para evitar a entrada de água da chuva no int
sala de aula; 

 A empresa ficará responsável pela destinação das esquadrias bem como dos vidros 
existentes; 

 A fim de evitar acidentes, as esquadrias e vidros que forem retirados e permanecerem 
por determinado período no local da obra, até que sejam 
permanecer no local sem o devido isolamento da área;

 Durante a execução deve
paredes. 

 Demolir a mocheta da janela à direita (conforme indicação de projeto).
 
 

3.Construção do abrigo:
 

3.1 Estruturas:  
 Executar micro estacas nos cantos de amarração das alvenarias; 
 Executar viga baldrame em concreto armado Fck 25 MPa com seção 15x30 cm;

 
 
3.2  Elevação das paredes de alvenaria e encunhamento:
 Para a elevação das paredes, a altura final deverá coincidir com a 

(beiral) da estrutura existente;
 A mesma impermeabilização do baldrame com hidroasfalto

(três) primeiras fiadas da alvenaria composta de 3 demãos de aplicação; 
 Todos os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento, evitando

água. As fiadas deverão estar perfeitamente em nível, alinhadas e prumadas; 
 A alvenaria será comp

argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8. Os blocos utilizados deverão apresentar boa 
qualidade, com arestas vivas e sem trincas. Serão rejeitados todos os lotes que 
apresentarem rachaduras,
alinhada com a face dos pilares de concreto. As juntas deverão ter no máximo 12 mm, 
rebaixadas a ponta de colher, permanecendo perfeitamente colocados em linhas horizontais 
contínuas e verticais descontínuas;

 Executar o “encunhamento
expansiva entre a última fiada de tijolos e o fundo d
coincidência da alvenaria com a face inferior daestrutura;

 Durante a elevação da parede executar pilar de concreto armado Fck 20 Mpa para 
amarração das paredes laterais, que se unem 
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Durante o período que o vão permanecer sem a esquadria, deverão ser utilizadas 
chapas de compensado para a vedação e segurança da escola, prevendo
proteção com lona como método para evitar a entrada de água da chuva no int

A empresa ficará responsável pela destinação das esquadrias bem como dos vidros 

A fim de evitar acidentes, as esquadrias e vidros que forem retirados e permanecerem 
por determinado período no local da obra, até que sejam 
permanecer no local sem o devido isolamento da área; 
Durante a execução deve-se ter o devido cuidado a fim de minimizar a vibração junto às 

Demolir a mocheta da janela à direita (conforme indicação de projeto).

Construção do abrigo: 

Executar micro estacas nos cantos de amarração das alvenarias; 
Executar viga baldrame em concreto armado Fck 25 MPa com seção 15x30 cm;

Elevação das paredes de alvenaria e encunhamento: 
Para a elevação das paredes, a altura final deverá coincidir com a 

da estrutura existente; 
A mesma impermeabilização do baldrame com hidroasfalto deverá ser executada nas 3
(três) primeiras fiadas da alvenaria composta de 3 demãos de aplicação; 
Todos os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento, evitando
água. As fiadas deverão estar perfeitamente em nível, alinhadas e prumadas; 
A alvenaria será composta por blocos cerâmicos de 6 furos "na vertical
argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8. Os blocos utilizados deverão apresentar boa 
qualidade, com arestas vivas e sem trincas. Serão rejeitados todos os lotes que 
apresentarem rachaduras, esfarelamento ou quebras excessivas. A alvenaria deverá estar 
alinhada com a face dos pilares de concreto. As juntas deverão ter no máximo 12 mm, 
rebaixadas a ponta de colher, permanecendo perfeitamente colocados em linhas horizontais 

s descontínuas; 
encunhamento” da alvenaria de vedação com espuma de poliuretano 

expansiva entre a última fiada de tijolos e o fundo do beiral existentepara evitar trincas na 
coincidência da alvenaria com a face inferior daestrutura; 

levação da parede executar pilar de concreto armado Fck 20 Mpa para 
amarração das paredes laterais, que se unem à edificação. 

CAPÃO DA CANOA 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano 

000 

Durante o período que o vão permanecer sem a esquadria, deverão ser utilizadas 
chapas de compensado para a vedação e segurança da escola, prevendo-se, ainda, a 
proteção com lona como método para evitar a entrada de água da chuva no interior da 

A empresa ficará responsável pela destinação das esquadrias bem como dos vidros 

A fim de evitar acidentes, as esquadrias e vidros que forem retirados e permanecerem 
por determinado período no local da obra, até que sejam retirados, não poderão 

se ter o devido cuidado a fim de minimizar a vibração junto às 

Demolir a mocheta da janela à direita (conforme indicação de projeto). 

Executar micro estacas nos cantos de amarração das alvenarias;  
Executar viga baldrame em concreto armado Fck 25 MPa com seção 15x30 cm; 

Para a elevação das paredes, a altura final deverá coincidir com a face inferior do balanço 

deverá ser executada nas 3 
(três) primeiras fiadas da alvenaria composta de 3 demãos de aplicação;  
Todos os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento, evitando-se excesso de 
água. As fiadas deverão estar perfeitamente em nível, alinhadas e prumadas;  

na vertical", assentados com 
argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8. Os blocos utilizados deverão apresentar boa 
qualidade, com arestas vivas e sem trincas. Serão rejeitados todos os lotes que 

esfarelamento ou quebras excessivas. A alvenaria deverá estar 
alinhada com a face dos pilares de concreto. As juntas deverão ter no máximo 12 mm, 
rebaixadas a ponta de colher, permanecendo perfeitamente colocados em linhas horizontais 

” da alvenaria de vedação com espuma de poliuretano 
existentepara evitar trincas na 

levação da parede executar pilar de concreto armado Fck 20 Mpa para 
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3.3 Revestimentos: 
 

 O revestimento deverá ocorrer nas paredes de alvenaria executando
Chapisco: com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 0,7 cm em ambas as 
faces; 
Emboço: será executado o emboço com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:4, 
sobre o chapisco em ambas as faces laterais do muro, pilares e na face superior da ci
espessura aproximada de 15 mm;
Reboco: Executar o reboco 
mm. 

 
4. Pavimentação e pisos:

 
 Realizar um lastro de brita de 5 cm de espessura e novo contrapiso de regularização em 
argamassa de cimento e areia média com espessura média de 8 cm.  
 O nível final do piso acabado, deve ficar com o mesmo nível onde se inicia o revestimento 
de plaquetas.(figura 02).  
 

Figura 02 
 
 
5. ESQUADRIAS: 
 

 5.1 Porta: A porta será de abrir, folha única, em alumínio branco,
ferragem. A porta a ser instalada deverá possuir soleira para o piso externo, assim como a 
janelas deverá possuir pingadeira, ambos no mesmo padrão já existente na escola.
ser entregue com ferragem completa

 5.2 Janela da ampliação:
dimensão 60x60 cm conforme pro
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O revestimento deverá ocorrer nas paredes de alvenaria executando
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 0,7 cm em ambas as 

será executado o emboço com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:4, 
sobre o chapisco em ambas as faces laterais do muro, pilares e na face superior da ci
espessura aproximada de 15 mm; 

o reboco com argamassa de cimento e areia fina n

Pavimentação e pisos: 

Realizar um lastro de brita de 5 cm de espessura e novo contrapiso de regularização em 
cimento e areia média com espessura média de 8 cm.   

O nível final do piso acabado, deve ficar com o mesmo nível onde se inicia o revestimento 

Figura 02 – Indicação de nível de piso da ampliação

 

A porta será de abrir, folha única, em alumínio branco,
A porta a ser instalada deverá possuir soleira para o piso externo, assim como a 

janelas deverá possuir pingadeira, ambos no mesmo padrão já existente na escola.
entregue com ferragem completa. 

5.2 Janela da ampliação: Será em alumínio venezianada branca
dimensão 60x60 cm conforme projeto. 
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O revestimento deverá ocorrer nas paredes de alvenaria executando-se o que segue: 
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 0,7 cm em ambas as 

será executado o emboço com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:4, 
sobre o chapisco em ambas as faces laterais do muro, pilares e na face superior da cinta em 

com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3, espessura 7 

Realizar um lastro de brita de 5 cm de espessura e novo contrapiso de regularização em 

O nível final do piso acabado, deve ficar com o mesmo nível onde se inicia o revestimento 

 
ampliação 

A porta será de abrir, folha única, em alumínio branco, venezianada, com 
A porta a ser instalada deverá possuir soleira para o piso externo, assim como a 

janelas deverá possuir pingadeira, ambos no mesmo padrão já existente na escola.Deverá 

branca padrão da porta, com 
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 5.3 Janelas da sala de aula:
e serão instaladas no modelo de correr, fabricadas em vidro temperado de espessura 8 mm 
com estrutura em alumínio com acabamento na tonalidade branca por processo de pintura 
eletrostática, sendo que
empresa executante antes da confecção;

 Os perfis em alumínio juntamente com os vidros devem garantir a rigidez da esquadria e não 
haverá persianas instaladas;

 A fixação será executada diretamente 
inoxidável e buchas, com bitola e comprimento compatíveis com a esquadria considerada;

 As duas partes móveis deverão ser dotadas de mecanismo de fechamento próprio nas 
laterais de cada folha de vidro (
da estrutura através do mecanismo de fechamento, que serão os puxadores de alumínio para 
possibilitar o deslizamento dos vidros móveis, considerando como parâmetro o modelo do 
mecanismo de fechamento
município (Figura 03); 

 

Figura 03: Detalhe do modelo de fechadura com regulagem da trava
 
 

 As fechaduras, puxadores e todas as ferragens para os vidros, assim como todos os perfis 
em alumínio serão de alumínio e na tonalidade branca;

 Para a vedação, a fim de evitar a entrada de vento e água da chuva, o contato entre o vidro 
móvel e o vidro fixo deverá possuir filete de feltro para a garantia da estanqueidade. O 
mesmo deverá ser considerado nos demai

 Na junção dos dois vidros móveis também deverá existir perfil de alumínio com filete de 
feltro, de modo a garantir a perfeita vedação entre eles;

 Todo o conjunto da esquadria de alumínio e vidros deverá ter garantia da 
passagem de ventos bem como perfeita vedação contra a ação de chuvas com incidência 
simultânea de ventos; 
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5.3 Janelas da sala de aula: As novas esquadrias serão confeccionadas conforme projeto 
e serão instaladas no modelo de correr, fabricadas em vidro temperado de espessura 8 mm 
com estrutura em alumínio com acabamento na tonalidade branca por processo de pintura 
eletrostática, sendo que as medidas dos vãos acabados deverão ser conferidas pela 
empresa executante antes da confecção; 

Os perfis em alumínio juntamente com os vidros devem garantir a rigidez da esquadria e não 
haverá persianas instaladas; 
A fixação será executada diretamente nos vãos acabados, utilizando
inoxidável e buchas, com bitola e comprimento compatíveis com a esquadria considerada;
As duas partes móveis deverão ser dotadas de mecanismo de fechamento próprio nas 
laterais de cada folha de vidro (fechadura mod. abaixo), a fim de garantir a perfeita vedação 
da estrutura através do mecanismo de fechamento, que serão os puxadores de alumínio para 
possibilitar o deslizamento dos vidros móveis, considerando como parâmetro o modelo do 
mecanismo de fechamento das novas esquadrias já instaladas em várias

 
: Detalhe do modelo de fechadura com regulagem da trava

As fechaduras, puxadores e todas as ferragens para os vidros, assim como todos os perfis 
de alumínio e na tonalidade branca; 

Para a vedação, a fim de evitar a entrada de vento e água da chuva, o contato entre o vidro 
móvel e o vidro fixo deverá possuir filete de feltro para a garantia da estanqueidade. O 
mesmo deverá ser considerado nos demais pontos de contato entre os vidros;
Na junção dos dois vidros móveis também deverá existir perfil de alumínio com filete de 
feltro, de modo a garantir a perfeita vedação entre eles; 
Todo o conjunto da esquadria de alumínio e vidros deverá ter garantia da 
passagem de ventos bem como perfeita vedação contra a ação de chuvas com incidência 
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As novas esquadrias serão confeccionadas conforme projeto 
e serão instaladas no modelo de correr, fabricadas em vidro temperado de espessura 8 mm 
com estrutura em alumínio com acabamento na tonalidade branca por processo de pintura 

as medidas dos vãos acabados deverão ser conferidas pela 

Os perfis em alumínio juntamente com os vidros devem garantir a rigidez da esquadria e não 

nos vãos acabados, utilizando-se parafusos em aço 
inoxidável e buchas, com bitola e comprimento compatíveis com a esquadria considerada;  
As duas partes móveis deverão ser dotadas de mecanismo de fechamento próprio nas 

), a fim de garantir a perfeita vedação 
da estrutura através do mecanismo de fechamento, que serão os puxadores de alumínio para 
possibilitar o deslizamento dos vidros móveis, considerando como parâmetro o modelo do 

das novas esquadrias já instaladas em várias escolas do 

: Detalhe do modelo de fechadura com regulagem da trava 

As fechaduras, puxadores e todas as ferragens para os vidros, assim como todos os perfis 

Para a vedação, a fim de evitar a entrada de vento e água da chuva, o contato entre o vidro 
móvel e o vidro fixo deverá possuir filete de feltro para a garantia da estanqueidade. O 

s pontos de contato entre os vidros; 
Na junção dos dois vidros móveis também deverá existir perfil de alumínio com filete de 

Todo o conjunto da esquadria de alumínio e vidros deverá ter garantia da vedação contra a 
passagem de ventos bem como perfeita vedação contra a ação de chuvas com incidência 
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 Em todo o contorno da esquadria, no contato com a alvenaria, deverá ser feita a vedação 
com o uso de material vedante, silicone branc

 As esquadrias serão providas de vidros temperados incolor na espessura 8 mm em todas as 
peças,móveis e fixas, se houver

 Os dois vidros móveis, quando fechados, deverão ter um transpasse de no mínimo 8 cm em 
cada lado. 

 Deverão ser instalados anteriormente às esquadrias, peitoris de 25cm de largura, com o 
comprimento da janela e mais 5cm nas laterais, em granito polido cinza. 

 
6 -PINTURA DA AMPLIAÇÃO E VÃOS JANELAS
 As paredes externas deverão receber duas demãos de tinta

de selador. A tonalidade deverá ser a mesma já existente na fachada da escola (nas 
mochetas da janela).  

 
     7. REPAROS NOS VÃOS

 Deverá ser fechado parte do vão da janela à direita da edificação
furos, executando mesmo acabamento de revestimentos interno e externo já existente nas 
faces interior e exterior da parede (observar mesma espessura, acabamento e tonalidade da 
mesma) para que o conjunto fique em harmonia estet
 

 O revestimento será executado da seguinte maneira:
 Chapisco: com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 0,3cm;
 Emboço: será executado o emboço com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 

1:2:8, sobre o chapisco em espessura 
e queimado com cimento para se obter o acabamento definitivo comumente chamado de 
“reboco paulista”; 

 As buchas, parafusos e eventuais tacos de madeiras, existentes em cada vão de esquadria 
retirada, deverão ser removidos antes da regularização, a fim de possibilitar uma superfície 
perfeitamente lisa e uniforme no contorno do vão, visando ao perfeito acabamento da 
alvenaria ao receber a nova porta de vidro temperado. Tal procedimento possibilitará a 
perfeita fixação da nova porta e a vedação, sendo indispensável o perfeito nível e prumo do 
vão; 

 Previamente à execução das mochetas, o contorno do vão deverá ser picoteado
removendo-se o reboco, alcançando
de possibilitar a aderência necessária evitando
estuque para as mochetas e enchimento com tijolos de cutelo.

 
 

8.  REPOSIÇÃO DE PISOS:
 

8.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
 
A reforma do piso será executada conforme projeto em anexo, a fim de substituir o piso precário e 
escorregadio e desgastado na área do hall de entrada /circulação.
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Em todo o contorno da esquadria, no contato com a alvenaria, deverá ser feita a vedação 
com o uso de material vedante, silicone branco, antifungo e antimofo;
As esquadrias serão providas de vidros temperados incolor na espessura 8 mm em todas as 
peças,móveis e fixas, se houver; 
Os dois vidros móveis, quando fechados, deverão ter um transpasse de no mínimo 8 cm em 

Deverão ser instalados anteriormente às esquadrias, peitoris de 25cm de largura, com o 
comprimento da janela e mais 5cm nas laterais, em granito polido cinza. 

DA AMPLIAÇÃO E VÃOS JANELAS:  
As paredes externas deverão receber duas demãos de tinta acrílica semi
de selador. A tonalidade deverá ser a mesma já existente na fachada da escola (nas 

 

REPAROS NOS VÃOS: 
Deverá ser fechado parte do vão da janela à direita da edificação com alvenaria de tijolos 06 
furos, executando mesmo acabamento de revestimentos interno e externo já existente nas 
faces interior e exterior da parede (observar mesma espessura, acabamento e tonalidade da 
mesma) para que o conjunto fique em harmonia esteticamente.  

O revestimento será executado da seguinte maneira: 
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 0,3cm;

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 que deverá ser desempenado 
e queimado com cimento para se obter o acabamento definitivo comumente chamado de 

As buchas, parafusos e eventuais tacos de madeiras, existentes em cada vão de esquadria 
r removidos antes da regularização, a fim de possibilitar uma superfície 

perfeitamente lisa e uniforme no contorno do vão, visando ao perfeito acabamento da 
alvenaria ao receber a nova porta de vidro temperado. Tal procedimento possibilitará a 

ação da nova porta e a vedação, sendo indispensável o perfeito nível e prumo do 

Previamente à execução das mochetas, o contorno do vão deverá ser picoteado
se o reboco, alcançando-se a alvenaria para a execução da nova mocheta, a fim 

de possibilitar a aderência necessária evitando-se fissuras posteriores, utilizando
para as mochetas e enchimento com tijolos de cutelo. 

IÇÃO DE PISOS: 

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

A reforma do piso será executada conforme projeto em anexo, a fim de substituir o piso precário e 
escorregadio e desgastado na área do hall de entrada /circulação. 
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Em todo o contorno da esquadria, no contato com a alvenaria, deverá ser feita a vedação 
o, antifungo e antimofo; 

As esquadrias serão providas de vidros temperados incolor na espessura 8 mm em todas as 

Os dois vidros móveis, quando fechados, deverão ter um transpasse de no mínimo 8 cm em 

Deverão ser instalados anteriormente às esquadrias, peitoris de 25cm de largura, com o 
comprimento da janela e mais 5cm nas laterais, em granito polido cinza.  

acrílica semi-brilho, sobre fundo 
de selador. A tonalidade deverá ser a mesma já existente na fachada da escola (nas 

com alvenaria de tijolos 06 
furos, executando mesmo acabamento de revestimentos interno e externo já existente nas 
faces interior e exterior da parede (observar mesma espessura, acabamento e tonalidade da 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 0,3cm; 
será executado o emboço com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 

aproximada de 15 mm que deverá ser desempenado 
e queimado com cimento para se obter o acabamento definitivo comumente chamado de 

As buchas, parafusos e eventuais tacos de madeiras, existentes em cada vão de esquadria 
r removidos antes da regularização, a fim de possibilitar uma superfície 

perfeitamente lisa e uniforme no contorno do vão, visando ao perfeito acabamento da 
alvenaria ao receber a nova porta de vidro temperado. Tal procedimento possibilitará a 

ação da nova porta e a vedação, sendo indispensável o perfeito nível e prumo do 

Previamente à execução das mochetas, o contorno do vão deverá ser picoteado 
se a alvenaria para a execução da nova mocheta, a fim 

se fissuras posteriores, utilizando-se tela de 

A reforma do piso será executada conforme projeto em anexo, a fim de substituir o piso precário e 
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 Esses serviços visam à garantia do uso das 
segurança; 

 Os serviços serão executados por etapa, sem envolver a totalidade da área de forma 
simultânea, a fim de possibilitar a continuidade das atividades; 

 Deverá ser removido todo o revestimento cerâmico d
pavimento até as soleiras das portas
piso. 

 Também deverá ser removida a argamassa de assentamento do piso, para possibilitar o 
nivelamento da base do contrapiso.

 
8.2 CONTRAPISO E PORCELANATO

 

 O devido nivelamento deverá ser executado visando ao preparo para possibilitar o 
assentamento de novo piso de porcelanato;

 A textura e tonalidade das peças de porcelanato deverá ter
Departamento de Engenharia, para que as novas peças tenham semelhança na sua 
tonalidade e textura em relação às peças já assentadas na circulação da ala ampliada da 
escola, para a harmonia de acabamento;

 Para a obtenção de uma ba
uma argamassa de regularização CA
preparo para o assentamento do novo piso em toda a área de circulação do segundo 
pavimento; 

 Fornecer e assentar sobre
PEI 5, antiderrapante externo sujeito à lâmina de água
0,60 m, e aplicado com argamassa colante de 1ª qualidade 
perfeita aderência, pois há incidência de chuvas sobre o piso na circulação;

 Para o assentamento das peças de porcelanato deverão ser utilizados espaçadores 
plásticos e cunhas plásticas niveladoras para o perfeito nivelamento do piso;

 O piso deverá ter caimento adequad
para os dutos de saída no peitoril;

 Fazer os arremates necessários e assentar o porcelanato no corte da parede;
 O rejuntamento, cuja tonalidade será definida posteriormente, deverá ser industrializado, 

perfeito alinhamento e espaçamento com o emprego de espaçadores plásticos;
 

 OBS: Os revestimentos cerâmicos e os rejuntes, deverão ter absorção máxima de água de 
4%; 

 Ao final deverá ser realizada a limpeza dos revestimentos cerâmicos;
 

8.3 SOLEIRAS: 
 
 Para fins de harmonia de acabamento, sob o vão de todas as portas no local

uma soleira de granito polido com 
 A soleira deverá ser fixada com o uso de argamassa colante 

 Executar os arremates necessários na soleira junto ao marco para o perfeito acabamento, instalando
se a soleira sob a parte inferior do marco;
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Esses serviços visam à garantia do uso das instalações da escola dentro da normalidade e 

Os serviços serão executados por etapa, sem envolver a totalidade da área de forma 
simultânea, a fim de possibilitar a continuidade das atividades;  
Deverá ser removido todo o revestimento cerâmico do piso da circulação do segundo 

até as soleiras das portas para possibilitar a execução de novo revestimento do 

Também deverá ser removida a argamassa de assentamento do piso, para possibilitar o 
da base do contrapiso. 

PORCELANATO 

O devido nivelamento deverá ser executado visando ao preparo para possibilitar o 
assentamento de novo piso de porcelanato; 
A textura e tonalidade das peças de porcelanato deverá ter o aval da fiscalização do 
Departamento de Engenharia, para que as novas peças tenham semelhança na sua 
tonalidade e textura em relação às peças já assentadas na circulação da ala ampliada da 
escola, para a harmonia de acabamento; 
Para a obtenção de uma base uniforme e em nível para o novo piso, deverá ser executada 
uma argamassa de regularização CA-AR média 1:5 com espessura de 2,50 cm
preparo para o assentamento do novo piso em toda a área de circulação do segundo 

Fornecer e assentar sobre a base do contrapiso o porcelanato acetinado retificado Classe A 
antiderrapante externo sujeito à lâmina de água, com as peças nas dimensões 0,60 x 

0,60 m, e aplicado com argamassa colante de 1ª qualidade ACIII em camada dupla
ência, pois há incidência de chuvas sobre o piso na circulação;

Para o assentamento das peças de porcelanato deverão ser utilizados espaçadores 
plásticos e cunhas plásticas niveladoras para o perfeito nivelamento do piso;
O piso deverá ter caimento adequado de forma a permitir escoamento das águas de limpeza 
para os dutos de saída no peitoril; 
Fazer os arremates necessários e assentar o porcelanato no corte da parede;
O rejuntamento, cuja tonalidade será definida posteriormente, deverá ser industrializado, 
perfeito alinhamento e espaçamento com o emprego de espaçadores plásticos;

Os revestimentos cerâmicos e os rejuntes, deverão ter absorção máxima de água de 

Ao final deverá ser realizada a limpeza dos revestimentos cerâmicos;

fins de harmonia de acabamento, sob o vão de todas as portas no local
uma soleira de granito polido com 0,15 m de largura aproximadamente e em toda a largura dos vãos;
A soleira deverá ser fixada com o uso de argamassa colante AC III; 

Executar os arremates necessários na soleira junto ao marco para o perfeito acabamento, instalando
se a soleira sob a parte inferior do marco; 
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instalações da escola dentro da normalidade e 

Os serviços serão executados por etapa, sem envolver a totalidade da área de forma 

o piso da circulação do segundo 
para possibilitar a execução de novo revestimento do 

Também deverá ser removida a argamassa de assentamento do piso, para possibilitar o 

O devido nivelamento deverá ser executado visando ao preparo para possibilitar o 

o aval da fiscalização do 
Departamento de Engenharia, para que as novas peças tenham semelhança na sua 
tonalidade e textura em relação às peças já assentadas na circulação da ala ampliada da 

se uniforme e em nível para o novo piso, deverá ser executada 
espessura de 2,50 cm como 

preparo para o assentamento do novo piso em toda a área de circulação do segundo 

a base do contrapiso o porcelanato acetinado retificado Classe A 
, com as peças nas dimensões 0,60 x 

ACIII em camada dupla, para a 
ência, pois há incidência de chuvas sobre o piso na circulação; 

Para o assentamento das peças de porcelanato deverão ser utilizados espaçadores 
plásticos e cunhas plásticas niveladoras para o perfeito nivelamento do piso; 

o de forma a permitir escoamento das águas de limpeza 

Fazer os arremates necessários e assentar o porcelanato no corte da parede; 
O rejuntamento, cuja tonalidade será definida posteriormente, deverá ser industrializado, em 
perfeito alinhamento e espaçamento com o emprego de espaçadores plásticos; 

Os revestimentos cerâmicos e os rejuntes, deverão ter absorção máxima de água de 

Ao final deverá ser realizada a limpeza dos revestimentos cerâmicos; 

fins de harmonia de acabamento, sob o vão de todas as portas no local, deverá ser colocada 
de largura aproximadamente e em toda a largura dos vãos; 

Executar os arremates necessários na soleira junto ao marco para o perfeito acabamento, instalando-
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 Remover o piso nas soleiras das portas das salas de aula com disco de corte, e rebaixar o contrapiso 
na seção da soleira; 

 Deverá ser executado o rejuntamento na junção da soleira com o novo piso com a mesma tonalidade 
do piso de porcelanato; 

 
9. PORTAS DE ACESSO:

 
NOVAS PORTAS DE VIDRO COM BARRAS ANTI

 
 Conforme projeto e prevendo o PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) que será 

implantado na escola, as novas portas serão de vidro temperado 
pânico; 

 Considerando que a nova porta 
porta, deverá ser removida a porta de 2 folhas de acesso para a circulação após a instalação da nova 
porta para fins de segurança

 Durante o trabalho de remoção deve

 Deverão ser realizados os arremates no vão e o requadro para o perfeito acabamento, preparo para a 
pintura e instalação das portas de vidro temperado;

 O reparo será mediante o uso de massa única com argamassa regular ca

 As buchas, parafusos e eventuais tacos de madeiras, existentes no vão da esquadria retirada, 
deverão ser removidos antes da regularização, a fim de possibilitar uma superfície perfeitamente lisa 
e uniforme no contorno do vão. Tal procedimento possibilitará a 
indispensável o perfeito nível e prumo do vão;

 Nas partes reparadas no contorno do vão deverão ser aplicadas como fundo, uma demão de selador 
acrílico pigmentado; 

 Para o acabamento no vão serão aplicadas duas demãos de ti
premium do fabricante exterior/interior na tonalidade existente nas paredes, devendo ser realizada 
antes da instalação das portas;

 Visando à harmonia de acabamento na face interna e externa da parede, c
remoção ocorre a quebra ou o descolamento da plaqueta por falta de aderência, deverão ser 
recolocadas novas plaquetas idênticas, 
para o perfeito acabamento da esquadria junto ao vão, 
externo ACIII; 

 Para o arremate junto ao piso será instalada soleira de granito em largura de 20 cm
vãos que necessitarem; 
 

 Instalação das novas portas:
 Porta 01: Conforme projeto, no acesso principal será instalada 

duas portas de abrir em vidro temperado incolor com espessura de 
1,92 m x 2,22 m com as ferragens de fixação na cor branca;
bandeira superior serão instalados perfis de alumínio tubulares na tonalidade branca com 
acabamento epóxi, para delimitar o vão das portas;   

 Porta 02: Conforme projeto, no acesso de fundos será instalada estrutura com mon
alumínio, duas portas de abrir 
total de 3,25 m x 3,04m com as ferragens de fixação na cor branca;

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano

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

Página 9 de 17 

Remover o piso nas soleiras das portas das salas de aula com disco de corte, e rebaixar o contrapiso 

Deverá ser executado o rejuntamento na junção da soleira com o novo piso com a mesma tonalidade 
 

: 

PORTAS DE VIDRO COM BARRAS ANTI-PÂNICO DA ENTRADA DA ESCOLA

Conforme projeto e prevendo o PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) que será 
implantado na escola, as novas portas serão de vidro temperado 10 mm

Considerando que a nova porta de acesso nos fundos será instalada deslocada em relação à atual 
porta, deverá ser removida a porta de 2 folhas de acesso para a circulação após a instalação da nova 
porta para fins de segurança da escola; 
Durante o trabalho de remoção deve-se ter o devido cuidado para minimizar a vibr

Deverão ser realizados os arremates no vão e o requadro para o perfeito acabamento, preparo para a 
pintura e instalação das portas de vidro temperado; 
O reparo será mediante o uso de massa única com argamassa regular ca

buchas, parafusos e eventuais tacos de madeiras, existentes no vão da esquadria retirada, 
deverão ser removidos antes da regularização, a fim de possibilitar uma superfície perfeitamente lisa 
e uniforme no contorno do vão. Tal procedimento possibilitará a perfeita fixação das portas, sendo 
indispensável o perfeito nível e prumo do vão; 

Nas partes reparadas no contorno do vão deverão ser aplicadas como fundo, uma demão de selador 

Para o acabamento no vão serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica semi
premium do fabricante exterior/interior na tonalidade existente nas paredes, devendo ser realizada 
antes da instalação das portas; 
Visando à harmonia de acabamento na face interna e externa da parede, c
remoção ocorre a quebra ou o descolamento da plaqueta por falta de aderência, deverão ser 

plaquetas idênticas, na mesma tonalidade e dimensão das plaquetas existentes 
para o perfeito acabamento da esquadria junto ao vão, assentadas com argamassa colante de uso 

Para o arremate junto ao piso será instalada soleira de granito em largura de 20 cm
 

Instalação das novas portas: 
onforme projeto, no acesso principal será instalada estrutura com montante em alumínio,

em vidro temperado incolor com espessura de 10 mm 
m com as ferragens de fixação na cor branca; Conforme projeto, nas laterais e 

bandeira superior serão instalados perfis de alumínio tubulares na tonalidade branca com 
acabamento epóxi, para delimitar o vão das portas;    

onforme projeto, no acesso de fundos será instalada estrutura com mon
duas portas de abrir em vidro temperado incolor com espessura de 

m com as ferragens de fixação na cor branca; 
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Remover o piso nas soleiras das portas das salas de aula com disco de corte, e rebaixar o contrapiso 

Deverá ser executado o rejuntamento na junção da soleira com o novo piso com a mesma tonalidade 

PÂNICO DA ENTRADA DA ESCOLA 

Conforme projeto e prevendo o PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio) que será 
10 mm instaladas com barras anti-

alada deslocada em relação à atual 
porta, deverá ser removida a porta de 2 folhas de acesso para a circulação após a instalação da nova 

se ter o devido cuidado para minimizar a vibração nas paredes; 

Deverão ser realizados os arremates no vão e o requadro para o perfeito acabamento, preparo para a 

O reparo será mediante o uso de massa única com argamassa regular ca-ar 1:5+20%ci; 

buchas, parafusos e eventuais tacos de madeiras, existentes no vão da esquadria retirada, 
deverão ser removidos antes da regularização, a fim de possibilitar uma superfície perfeitamente lisa 

perfeita fixação das portas, sendo 

Nas partes reparadas no contorno do vão deverão ser aplicadas como fundo, uma demão de selador 

nta acrílica semi-brilho de 1ª linha 
premium do fabricante exterior/interior na tonalidade existente nas paredes, devendo ser realizada 

Visando à harmonia de acabamento na face interna e externa da parede, considerando que com a 
remoção ocorre a quebra ou o descolamento da plaqueta por falta de aderência, deverão ser 

na mesma tonalidade e dimensão das plaquetas existentes 
om argamassa colante de uso 

Para o arremate junto ao piso será instalada soleira de granito em largura de 20 cm, em todos os 

estrutura com montante em alumínio, 
10 mm com dimensão total de 

Conforme projeto, nas laterais e 
bandeira superior serão instalados perfis de alumínio tubulares na tonalidade branca com 

onforme projeto, no acesso de fundos será instalada estrutura com montante em 
em vidro temperado incolor com espessura de 10 mm com dimensão 
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 A bandeira fixa superior será em peça única de vidro temperado espessura 
do vão, de 0,94 x 3,25 m;

 Em cada lateral do vão das portas móveis também serão instaladas partes fixas de vidro temperado 
de mesma espessura 10 mm

 Conforme projeto, nas laterais e bandeira superior ser
tonalidade branca com acabamento epóxi, para delimitar o vão das portas

 Em ambas as esquadrias, v
porta de vidro temperado e peças fixas dev
fabricante fornecedor do vidro;  

 Para a confecção do vidro deverão ser previstos previamente todos os furos para a instalação das 
ferragens de fixação, fechaduras e das barras anti

 As barras anti-pânico serão no modelo dupla horizontal na cor preta de uso simultâneo em porta 
dupla de vidro temperado

 As ferragens serão para barra anti
na cor preta (Figuras 04 

 

Figura 04

Figura 
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A bandeira fixa superior será em peça única de vidro temperado espessura 
m; 

Em cada lateral do vão das portas móveis também serão instaladas partes fixas de vidro temperado 
10 mm, com largura total fixa de 82,5 m x 2,10m; 

Conforme projeto, nas laterais e bandeira superior serão instalados perfis de alumínio tubulares na 
tonalidade branca com acabamento epóxi, para delimitar o vão das portas
Em ambas as esquadrias, visando à segurança para o caso de acidentes por impactos nos vidros, a 
porta de vidro temperado e peças fixas deverão ser fornecidas com película de proteção
fabricante fornecedor do vidro;   

Para a confecção do vidro deverão ser previstos previamente todos os furos para a instalação das 
ferragens de fixação, fechaduras e das barras anti-pânico; 

pânico serão no modelo dupla horizontal na cor preta de uso simultâneo em porta 
dupla de vidro temperado no modelo Touch (de empurrar); 
As ferragens serão para barra anti-pânico modelo “touch” para porta de vidro dupla com fechadura 

 e 05); 

Figura 04: Modelo de barra dupla anti-pânico touch 

Figura 5: Modelo de fechadura dupla anti-pânico touch
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A bandeira fixa superior será em peça única de vidro temperado espessura 10 mm em toda a largura 

Em cada lateral do vão das portas móveis também serão instaladas partes fixas de vidro temperado 

ão instalados perfis de alumínio tubulares na 
tonalidade branca com acabamento epóxi, para delimitar o vão das portas 

isando à segurança para o caso de acidentes por impactos nos vidros, a 
película de proteção do próprio 

Para a confecção do vidro deverão ser previstos previamente todos os furos para a instalação das 

pânico serão no modelo dupla horizontal na cor preta de uso simultâneo em porta 

” para porta de vidro dupla com fechadura 

 
 

 
touch 
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 A fechadura pelo lado externo será com alavanca na cor preta, própria para barras anti
mesmo padrão “touch”, e compatível com a barra que será instalada (Figura 6);  

Figura 6: Modelo de fechadura externa para barra anti
 

 As portas serão dotadas de duas molas de piso, uma para cada porta, cuja abertura será para o 
lado externo a partir do eixo,

 Toda a estrutura deverá ser dotada de ferragens resistentes próprias para fixa
temperados; 

 As dobradiças das portas deverão ser reforçadas e resistentes ao manuseio considerando que o 
local terá trafego intenso de alunos; 

 Para ambas as portas deverá ser instalado um batente de borracha no piso como limitador da 
porta; 

 Em toda a extensão das seç
adesiva de proteção auto
da película é evitar riscos de acidentes, servindo de alerta contra impactos acidentais.

 O modelo de portas seguirá o modelo adotado para as demais escolas (Figura 

Figura 7: Modelo de porta de vidro com barras padrão das escolas
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A fechadura pelo lado externo será com alavanca na cor preta, própria para barras anti
”, e compatível com a barra que será instalada (Figura 6);  

 

: Modelo de fechadura externa para barra anti-pânico

As portas serão dotadas de duas molas de piso, uma para cada porta, cuja abertura será para o 
lado externo a partir do eixo, de acordo com o PPCI previsto para a escola;
Toda a estrutura deverá ser dotada de ferragens resistentes próprias para fixa

As dobradiças das portas deverão ser reforçadas e resistentes ao manuseio considerando que o 
local terá trafego intenso de alunos;  
Para ambas as portas deverá ser instalado um batente de borracha no piso como limitador da 

Em toda a extensão das seções dos vidros inferiores e portas deverão ser instaladas películas 
adesiva de proteção auto-adesiva com largura de 30,00 cm na tonalidade amarela. A finalidade 
da película é evitar riscos de acidentes, servindo de alerta contra impactos acidentais.

lo de portas seguirá o modelo adotado para as demais escolas (Figura 

: Modelo de porta de vidro com barras padrão das escolas
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A fechadura pelo lado externo será com alavanca na cor preta, própria para barras anti-pânico no 
”, e compatível com a barra que será instalada (Figura 6);   

 
pânico touch 

As portas serão dotadas de duas molas de piso, uma para cada porta, cuja abertura será para o 
de acordo com o PPCI previsto para a escola; 

Toda a estrutura deverá ser dotada de ferragens resistentes próprias para fixar vidros 

As dobradiças das portas deverão ser reforçadas e resistentes ao manuseio considerando que o 

Para ambas as portas deverá ser instalado um batente de borracha no piso como limitador da 

ões dos vidros inferiores e portas deverão ser instaladas películas 
adesiva com largura de 30,00 cm na tonalidade amarela. A finalidade 

da película é evitar riscos de acidentes, servindo de alerta contra impactos acidentais. 
lo de portas seguirá o modelo adotado para as demais escolas (Figura 7);        

 
: Modelo de porta de vidro com barras padrão das escolas 
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10. PINTURA E PEPAROS

 
 

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃ
 

 Considerando os serviços de 
posteriormente a limpeza com ácido muriático na primeira fiada de plaquetas da área da 
circulação e hall de entrada (fiada vertical), e após a limpeza, deverá ser realizada pintura 
com tinta epóxi, duas demãos, em tom bege médio.

 No hall de fundos da escola, r
que não retrai após a secagem, para o perfeito acabamento posterior da pintura;  

 Executar a regularização com uso de lixa como prepar
acrílica;  

 As superfícies das paredes a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas, secas e 
isentas de partículas soltas;

 Nas paredes aplicar 2
pintura, a tonalidade deverá ser a mesma do restante da escola. Em caso de dúvidas em 
relação à tonalidade, contatar o setor de engenharia para escolha;
com 2 (duas) demãos de tinta acrílica semi

 No hall de entrada da escola, algumas plaquetas estão descolando, deverá ser feita uma 
triagem das soltas e das que estão com algum risco de queda e realizar a remoção, repondo 
em seguida com novas, de mesm
com argamassa colante própria para tal fim.

 Após a reposição das mesmas, as plaquetas deverão receber pintura em tinta epóxi, duas 
demãos, em tom bege médio, para uniformização da tonalidade do todo.

 
 
 

11. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADO
 

COMPLEMENTO DO PÁTIO INTERNO COM BLOCOS INTERTRAVADOS E MEIO
 

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

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

plástica com malha de 5 mm para e
movimentação de materi
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PINTURA E PEPAROS: 

SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA CIRCULAÇÃO E HALL: 

Considerando os serviços de remoção e assentamento de novo piso, deverá ser
posteriormente a limpeza com ácido muriático na primeira fiada de plaquetas da área da 
circulação e hall de entrada (fiada vertical), e após a limpeza, deverá ser realizada pintura 

duas demãos, em tom bege médio. 
No hall de fundos da escola, reparar as trincas da parede com massa do tipo “tapa
que não retrai após a secagem, para o perfeito acabamento posterior da pintura;  
Executar a regularização com uso de lixa como preparo para o acabamento com tinta 

As superfícies das paredes a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas, secas e 
isentas de partículas soltas; 
Nas paredes aplicar 2 (duas) demãos de tinta acrílica semi-brilho,visando à harmonia da 
pintura, a tonalidade deverá ser a mesma do restante da escola. Em caso de dúvidas em 
relação à tonalidade, contatar o setor de engenharia para escolha;

mãos de tinta acrílica semi-brilho na cor branca; 
No hall de entrada da escola, algumas plaquetas estão descolando, deverá ser feita uma 
triagem das soltas e das que estão com algum risco de queda e realizar a remoção, repondo 
em seguida com novas, de mesma tonalidade, dimensão e padrão, sendo assim assentadas 
com argamassa colante própria para tal fim. 
Após a reposição das mesmas, as plaquetas deverão receber pintura em tinta epóxi, duas 
demãos, em tom bege médio, para uniformização da tonalidade do todo.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADO

COMPLEMENTO DO PÁTIO INTERNO COM BLOCOS INTERTRAVADOS E MEIO

BASE E REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 

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

A área de intervenção dos serviços, que será no pátio interno,deverá ser isolada com o uso de tela 
plástica com malha de 5 mm para evitar a aproximação de alunos, p
movimentação de materiais, carga e descarga (Figura 08); 
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remoção e assentamento de novo piso, deverá ser realizada 
posteriormente a limpeza com ácido muriático na primeira fiada de plaquetas da área da 
circulação e hall de entrada (fiada vertical), e após a limpeza, deverá ser realizada pintura 

eparar as trincas da parede com massa do tipo “tapa-trinca” 
que não retrai após a secagem, para o perfeito acabamento posterior da pintura;   

o para o acabamento com tinta 

As superfícies das paredes a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas, secas e 

brilho,visando à harmonia da 
pintura, a tonalidade deverá ser a mesma do restante da escola. Em caso de dúvidas em 
relação à tonalidade, contatar o setor de engenharia para escolha; Pintas também o teto 

No hall de entrada da escola, algumas plaquetas estão descolando, deverá ser feita uma 
triagem das soltas e das que estão com algum risco de queda e realizar a remoção, repondo 

a tonalidade, dimensão e padrão, sendo assim assentadas 

Após a reposição das mesmas, as plaquetas deverão receber pintura em tinta epóxi, duas 
demãos, em tom bege médio, para uniformização da tonalidade do todo. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCOS INTERTRAVADOS: 

COMPLEMENTO DO PÁTIO INTERNO COM BLOCOS INTERTRAVADOS E MEIO-FIOS 

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

A área de intervenção dos serviços, que será no pátio interno,deverá ser isolada com o uso de tela 
vitar a aproximação de alunos, principalmente pelo risco de 
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Figura 08: Local para intervenção dos serviços no pátio interno

 
 A descarga deverá ocorrer pelo portão LATERAL

e saída de alunos; 
 Conforme projeto, será executado o pavimento complementar da área do pátio

intertravados, utilizando-
 A execução do pavimento será rigorosamente locada conforme planta de implantação;
 Para a execução deverão ser observados os níveis, inclinações e os pontos de 

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

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

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

 Como preparo para o assentamento dos blocos intertravados, em toda a área do pavimento deverá 
ser espalhada uma camada de 
para o assentamento dos blocos 
uma régua, não se utilizando o sentido de vai
a espessura uniforme da camada e o “espaço” para as peças até a cota final do pavimento; 

 Quando do nivelamento, deve
pavimento e o nível do atual pavimento, para evitar acúmulo de águas nas áreas internas; 

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

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

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

deverá ocorrer pelo portão LATERAL de acesso à escola em horário diferente da entrada 

Conforme projeto, será executado o pavimento complementar da área do pátio
-se também meio-fios, para passagem dos usuários da escola.

A execução do pavimento será rigorosamente locada conforme planta de implantação;
Para a execução deverão ser observados os níveis, inclinações e os pontos de 
pluviais e acessos determinados em projeto; 
Para ajustes dos níveis finais, deverá ser espalhada areia para aterro em toda a seção;  
Deverá ser executado o nivelamento em toda a área como preparo para o assentamento dos blocos 

dos, para que ao final da pavimentação os caimentos estejam adequados, no sentido das 
caixas de coleta das águas pluviais para a sarjeta na via pública; 
A empresa deverá regularizar e compactar mecanicamente o solo com o uso de placa vibratória, 

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; 

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

deverá ser executada com a técnica adequada, pois garantirá a es
para o assentamento dos blocos intertravados; 

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. 

entação os caimentos devem estar adequados, no sentido da seção para as caixas 
e após para a sarjeta da via pública, com aproximadamente 2% de caimento.
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: Local para intervenção dos serviços no pátio interno 

de acesso à escola em horário diferente da entrada 

Conforme projeto, será executado o pavimento complementar da área do pátio com blocos 
passagem dos usuários da escola. 

A execução do pavimento será rigorosamente locada conforme planta de implantação; 
Para a execução deverão ser observados os níveis, inclinações e os pontos de captação de águas 

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

dos, para que ao final da pavimentação os caimentos estejam adequados, no sentido das 

A empresa deverá regularizar e compactar mecanicamente o solo com o uso de placa vibratória, 

Como preparo para o assentamento dos blocos intertravados, em toda a área do pavimento deverá 
, constituindo em um colchão 

intertravados, sendo a camada rasada em um movimento único de 
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;  
se ter o cuidado com relação ao desnível máximo entre o novo 

pavimento e o nível do atual pavimento, para evitar acúmulo de águas nas áreas internas;  
garantirá a estabilidade da base 

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.  

entação os caimentos devem estar adequados, no sentido da seção para as caixas 
e após para a sarjeta da via pública, com aproximadamente 2% de caimento. 
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MEIO-FIOS 

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

meios-fios; 
 Serão executados os meio

seção de 0,30 m de altura, 0,12 m na face superior e de 0,15 m na base 
 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 09
 
 

 Não serão aceitos meio
assentamento e o acabamento final;

 O meio-fio irá definir o limite do passeio que vai da  lateral da área externa do 
do piso do acesso á escola, conforme indicação de projeto, devendo possuir um espelho de cerca de 
5,00 cm em relação ao nível do pavimento

PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS
 

 A execução complementar dos blocos intertravados
de acabamento; 

 Conforme projeto, no pátio da escola serão assentadas peças moldadas em concreto de 
seção retangular com altura entre 
empresa vencedora, previamente aos s
Departamento de Engenharia uma amostra das peças que serão utilizadas para executar o 
pavimento, para fins de
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Haverá a escavação em profundidade necessária para o assentamento dos meio
ser executada a limpeza e o nivelamento da base como preparo para o assentado dos novos 

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

fios deverão atender ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada no rejunte 
1:3 (cimento e areia) (Figura 09); 

    

 

Figura 09: Modelo do meio-fio pré-moldado 
 

 

Não serão aceitos meio-fios com fissuras que possam comprometer a qualidade de 
assentamento e o acabamento final; 

rá definir o limite do passeio que vai da  lateral da área externa do 
do piso do acesso á escola, conforme indicação de projeto, devendo possuir um espelho de cerca de 
5,00 cm em relação ao nível do pavimento; 

 
PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 

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

Conforme projeto, no pátio da escola serão assentadas peças moldadas em concreto de 
seção retangular com altura entre 6,00 e 6,50 cm no modelo retangular
empresa vencedora, previamente aos serviços de pavimentação, apresentar ao 
Departamento de Engenharia uma amostra das peças que serão utilizadas para executar o 
pavimento, para fins de análise da qualidade (Figura 10); 
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Haverá a escavação em profundidade necessária para o assentamento dos meio-fios; 
ser executada a limpeza e o nivelamento da base como preparo para o assentado dos novos 

1,00 m de comprimento com 
com Fck de 25,0 Mpa;  

fios deverão atender ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada no rejunte 

fios com fissuras que possam comprometer a qualidade de 

rá definir o limite do passeio que vai da  lateral da área externa do solarium até o encontro 
do piso do acesso á escola, conforme indicação de projeto, devendo possuir um espelho de cerca de 

seguirá o padrão atual para a harmonia 

Conforme projeto, no pátio da escola serão assentadas peças moldadas em concreto de 
6,50 cm no modelo retangular, devendo a 
erviços de pavimentação, apresentar ao 

Departamento de Engenharia uma amostra das peças que serão utilizadas para executar o 
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Figura 10: Modelo de bloco intertravado retangular e forma de assentam

 As peças devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando
afetando o colchão de pó

 As peças devem ser batidas com martelo de borracha e apresentarem juntas de aproximadamente 2
mm que serão preenchidas pelo mesmo material 

 Após o assentamento das peças deve ser executada a compactação inicial com placa vibratória. A 
compactação deverá ser realizada em duas passadas sobre toda a área, cuidando
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 d
pó-de-pedra sobre o pavimento, que também envolverá as juntas entre as peças. Uma fina camada 
do pó deve ser espalhada sobre as peças, e com uma vassoura deverá ocorrer a varrição na área até 
que as juntas entre as peças estejam completamente p

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

 Para fins de acabamento, os recortes nos blocos, para em
executados com serra mármore ou policorte;

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

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

 
 
      BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
 

 A execução do passeio será rigorosamente 
 A compactação deverá ser executada com a técnica adequada pois 

 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 “
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: Modelo de bloco intertravado retangular e forma de assentam
 
 

peças devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando
pó-de-pedra previamente executado; 

As peças devem ser batidas com martelo de borracha e apresentarem juntas de aproximadamente 2
mm que serão preenchidas pelo mesmo material pó-de-pedra da base; 
Após o assentamento das peças deve ser executada a compactação inicial com placa vibratória. A 
compactação deverá ser realizada em duas passadas sobre toda a área, cuidando
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 d

sobre o pavimento, que também envolverá as juntas entre as peças. Uma fina camada 
do pó deve ser espalhada sobre as peças, e com uma vassoura deverá ocorrer a varrição na área até 
que as juntas entre as peças estejam completamente preenchidas; 
A compactação final tem como objetivo o acabamento definitivo no pavimento. Sua execução deverá 
ocorrer da mesma forma que a compactação inicial, diferenciando-se pelo número de passadas;
Para fins de acabamento, os recortes nos blocos, para emendas e arremates, deverão ser 
executados com serra mármore ou policorte; 

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

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

BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 

A execução do passeio será rigorosamente locada conforme planta de implantação;
deverá ser executada com a técnica adequada pois garantirá a estabilidade da base;

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. 
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: Modelo de bloco intertravado retangular e forma de assentamento 

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

As peças devem ser batidas com martelo de borracha e apresentarem juntas de aproximadamente 2 

Após o assentamento das peças deve ser executada a compactação inicial com placa vibratória. A 
compactação deverá ser realizada em duas passadas sobre toda a área, cuidando-se para que haja 
uma sobreposição dos percursos para evitar a formação de “degraus”. A compactação deve ser 
limitada em pelo menos 1m do limite de peças assentadas, ainda sem confinamento; 
Após a compactação inicial, deve ser executada a última camada com o espalhamento da camada de 

sobre o pavimento, que também envolverá as juntas entre as peças. Uma fina camada 
do pó deve ser espalhada sobre as peças, e com uma vassoura deverá ocorrer a varrição na área até 

A compactação final tem como objetivo o acabamento definitivo no pavimento. Sua execução deverá 
se pelo número de passadas; 
endas e arremates, deverão ser 

fio de contenção existente, e que limita o atual pavimento, deverá ser executado um 
caimento para auxiliar no escoamento das águas pluviais para as caixas pluviais, devendo 

estar em nível nos locais das caixas pluviais e junto à edificação de madeira. 

locada conforme planta de implantação; 
garantirá a estabilidade da base; 

se ter para o controle das cotas a fim de garantir a espessura uniforme da 
espaço” para as peças até a cota final do pavimento.  
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      COMPLEMENTO DO PASSEIO COM GRAMA

 
 Conforme indicado em projeto, será executado, como complemento do pavimento do passeio, o 

assentamento de grama “catarina”em leivas em placas justapostas, sem p
terra de cultura/vegetal espessura mínima de 10 cm, de boa qualidade, com terra vegetal sem 
torrões, e regada até a pega final na entrega dos serviços;

 A grama será limitada pela viga baldrame de alinhamento da tela, e assentada dire
solo compactado e nivelado com a devida camada de terra preta;

 A execução será na mais perfeita técnica para ajardinamento.

 Na área do passeio deverá ser realizada a decapagem necessária do solo em toda a área
corte do talude do passeio com compensação do aterro para ajuste do novo ângulo do talude, 
conforme largura para o novo projeto, devendo o volume excedente ser descartado através de bota
fora; 

 A limpeza compreenderá, também, os serviços de raspagem 
assentamento de nova grama catarina na lateral do passeio, seguindo o atual projeto mas com 
ajustes na largura do passeio;

 Ficarão a cargo da empresa as despesas com o transporte decorrente da execução dos serviços de 
raspagem do terreno e limpeza.
 

 
12- SERVIÇOS FINAIS: 

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

efetuar o transporte de qualquer resíduo de obra responsabilizando
durante a obra em toda a áre

 Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, envolvendo a limpeza de pisos, 
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 so
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

mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados;
 São de competência e responsabilidade da FISCALIZAÇÃO 

especificações ou projetos;
 Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, atenderem a NBR e 

certificados pelo INMETRO;
 As tintas a serem utilizadas deverão ser de 1ª linha do fabricante sendo da linha Premium, 

das marcas SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS ou de qual
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COMPLEMENTO DO PASSEIO COM GRAMA 

Conforme indicado em projeto, será executado, como complemento do pavimento do passeio, o 
assentamento de grama “catarina”em leivas em placas justapostas, sem p
terra de cultura/vegetal espessura mínima de 10 cm, de boa qualidade, com terra vegetal sem 
torrões, e regada até a pega final na entrega dos serviços; 
A grama será limitada pela viga baldrame de alinhamento da tela, e assentada dire
solo compactado e nivelado com a devida camada de terra preta; 
A execução será na mais perfeita técnica para ajardinamento. 

Na área do passeio deverá ser realizada a decapagem necessária do solo em toda a área
corte do talude do passeio com compensação do aterro para ajuste do novo ângulo do talude, 
conforme largura para o novo projeto, devendo o volume excedente ser descartado através de bota

A limpeza compreenderá, também, os serviços de raspagem da atual grama do talude para o 
assentamento de nova grama catarina na lateral do passeio, seguindo o atual projeto mas com 
ajustes na largura do passeio; 
Ficarão a cargo da empresa as despesas com o transporte decorrente da execução dos serviços de 

em do terreno e limpeza. 

Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços deverá 
efetuar o transporte de qualquer resíduo de obra responsabilizando
durante a obra em toda a área; 
Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, envolvendo a limpeza de pisos, 

se o local totalmente limpo e sem vestígios de obra em toda a área de 
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.

Após a conclusão das obras não poderá haver incidência de ônus para o contratante.
especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª qualidade, 

mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados;
São de competência e responsabilidade da FISCALIZAÇÃO decidir os casos omissos nas 
especificações ou projetos; 

dos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, atenderem a NBR e 
certificados pelo INMETRO; 
As tintas a serem utilizadas deverão ser de 1ª linha do fabricante sendo da linha Premium, 
das marcas SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS ou de qualidade similar;
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Conforme indicado em projeto, será executado, como complemento do pavimento do passeio, o 
assentamento de grama “catarina”em leivas em placas justapostas, sem pragas, plantadas sobre 
terra de cultura/vegetal espessura mínima de 10 cm, de boa qualidade, com terra vegetal sem 

A grama será limitada pela viga baldrame de alinhamento da tela, e assentada diretamente sobre o 

Na área do passeio deverá ser realizada a decapagem necessária do solo em toda a área com o 
corte do talude do passeio com compensação do aterro para ajuste do novo ângulo do talude, 
conforme largura para o novo projeto, devendo o volume excedente ser descartado através de bota-

da atual grama do talude para o 
assentamento de nova grama catarina na lateral do passeio, seguindo o atual projeto mas com 

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

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 

Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, envolvendo a limpeza de pisos, 
se o local totalmente limpo e sem vestígios de obra em toda a área de 

bras de materiais serão totalmente removidos do terreno, ficando 
o local em perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e segurança. 

Após a conclusão das obras não poderá haver incidência de ônus para o contratante. 
se materiais de 1ª qualidade, 

mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados; 
decidir os casos omissos nas 

dos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, atenderem a NBR e 

As tintas a serem utilizadas deverão ser de 1ª linha do fabricante sendo da linha Premium, 
idade similar; 
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- 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 
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.  

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

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

serviços deverão ser seguidos rigorosamente 
, 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 

á de inteira responsabilidade da empresa executora dos serviços a segurança dos 

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

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 de conclusão desta obra é de 90 (noventa) dias. 

Capão da Canoa, 

_______________________________________
RAFAELA MARQUES 

CAU/RS     A-
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A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados para elaborar 

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

deverão ser seguidos rigorosamente os preceitos das normas 
, 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 

á de inteira responsabilidade da empresa executora dos serviços a segurança dos 

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

a será responsável pela garantia dos serviços. 
A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços, serem 

encargos. 

Capão da Canoa, 17 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
RAFAELA MARQUES - ARQUITETA 
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