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Obra: Substituição das p
do Ginásio Municipal Otto Birlem.
Endereço: Centro – Capão da Canoa 
 
 

O presente memorial descritivo tem por finalidade 
serviços de substituição das p
quadra poliesportiva, pois está em condições precárias.
quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, 
prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em planta.

 
Disposições Preliminares

Todos os detalhes constantes dos 
Memorial descritivo, assim
dos projetos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.
Nenhuma alteração nos 
ser feita sem consulta prévia e autorização dos autores do
Contratante. 

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito
projetos e especificações.

A Contratante 
orientação geral, controle e fiscalização das 
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 fornecerá os equipamentos
transporte e tudo mais
manutenção dos serviços, sejam eles

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos,
comprovadamente de 
especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção
de eventuais serviços de remanejamento onde estiver

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, am
a serem empregados nos serviços, antes de executá
Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por
dos locais de origem dos
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, 
Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica
Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos

A Contratada deverá responsabilizar
decorrer dos serviços ou em 
possam ocorrer com o reparo desses danos.

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que 
não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendaçõ
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MEMORIAL DESCRITIVO 

ão das portas de saídas de emergência e reforma do piso da quadra 
do Ginásio Municipal Otto Birlem. 

Capão da Canoa –RS 

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução d
ão das portas de saídas de emergência e da reforma 

quadra poliesportiva, pois está em condições precárias. Serve também para dissipar 
as que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, 

prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em planta. 

Disposições Preliminares 
Todos os detalhes constantes dos projetos e não mencionados neste 

descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes 
, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

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

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

A Contratante manterá autoridade para exercer, toda e qualquer
controle e fiscalização das obras e serviços de

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

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão
e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a 

serviços, sejam eles definitivos ou temporários. 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos,

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção
de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais 
serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a

Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos

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

diversas atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, 
Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica
Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
erviços ou em conseqüência destes, arcando com os prejuízos que

rrer com o reparo desses danos. 
O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que 

não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendaçõ
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reforma do piso da quadra 

orientar a execução dos 
e da reforma do piso da 

Serve também para dissipar 
as que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, 

e não mencionados neste 
detalhes aqui mencionados e não constantes 

, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto. 
fornecidos, bem como nessas especificações pode 

projeto e aprovação da 

em desacordo com os 

autoridade para exercer, toda e qualquer ação de 
obras e serviços de construção, 

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

, os materiais, a mão-de-obra, o 
que for necessário para a execução, a conclusão e a 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 
primeira qualidade e, estarem de acordo com as 

especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção 
explícito o reaproveitamento. 

ostras de todos os materiais 
los. Se julgar necessário, a 

Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, 
ensaios relativos aos 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar 
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. 

se por quaisquer danos provocados no 
destes, arcando com os prejuízos que 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que 
não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações 
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constantes nas presentes especificações
de inspeção e confirmar os serviços que deverão ser realizados.

Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias 
de energia, água, proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de 
responsabilidade da empresa executora, realizados com 
para o contratante. 

 
Disposições gerais:  

A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica 
(ART ou RRT) de responsável técnico pela execução dos serviços e outros.
 
Licenciamento ambiental:

Para viabilizar os serviços conforme mencionado inicialmente, ficará
responsabilidade da empresa contratada a obtenção do licenciamento ambiental 
referente ao Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da Construção e Demolição 
(PGRSCC), conforme prevê a Lei Federal nº 12305/2010 e Lei Municipal 
Complementar nº 35, art. 27,
concernentes a obtenção do licenciamento ambiental;
 
1- Serviços Iniciais: 

Placa de Obra: A placa de obra deverá 
2,50m². Será confeccionada em chapa galvanizada fixada com 
em local visível, preferencialmente no 
voltado para a via que favoreça a melhor visualização
bom estado de conservação, inclusive
durante todo o período de execução das
 
2 - Esquadrias: 
2.1: Remoções: As 06
retiradas (para posterior substituição), devido a sua total precariedade como 
podemos ver nas imagens abaixo: 

 

Figura 01 – porta lateral direita         
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as presentes especificações, sobretudo deverá realizar uma visita prévia 
de inspeção e confirmar os serviços que deverão ser realizados. 

Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias 
proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de 

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

 
A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica 

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

Licenciamento ambiental: 
Para viabilizar os serviços conforme mencionado inicialmente, ficará

responsabilidade da empresa contratada a obtenção do licenciamento ambiental 
referente ao Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da Construção e Demolição 
(PGRSCC), conforme prevê a Lei Federal nº 12305/2010 e Lei Municipal 
Complementar nº 35, art. 27, ficando a cargo, também da empresa, as despesas 
concernentes a obtenção do licenciamento ambiental; 

 
Placa de Obra: A placa de obra deverá possuir as dimens
. Será confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 
voltado para a via que favoreça a melhor visualização.A placa deve ser mantida em 
bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das core
durante todo o período de execução das obras. 

6 (seis) portas de saídas de emergência do ginásio deverão ser 
s (para posterior substituição), devido a sua total precariedade como 

podemos ver nas imagens abaixo: (figuras 01 e 02) 

porta lateral direita         Figura 02 – porta lateral esquerda
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, sobretudo deverá realizar uma visita prévia 

Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias 
proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de 

material próprio e sem ônus 

A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica 
(ART ou RRT) de responsável técnico pela execução dos serviços e outros. 

Para viabilizar os serviços conforme mencionado inicialmente, ficará sob a 
responsabilidade da empresa contratada a obtenção do licenciamento ambiental 
referente ao Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da Construção e Demolição 
(PGRSCC), conforme prevê a Lei Federal nº 12305/2010 e Lei Municipal 

ficando a cargo, também da empresa, as despesas 

dimensões mínimas de 
estrutura de madeira 

acesso principal do empreendimento ou 
.A placa deve ser mantida em 

quanto à integridade do padrão das cores, 

portas de saídas de emergência do ginásio deverão ser 
s (para posterior substituição), devido a sua total precariedade como 

 
porta lateral esquerda 
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2.2- Requadro: Após a retirada das esquadrias existentes, deve
requadro em argamassa nas 3
ocasionadas pelos furos de fixação.
 
2.3- Instalação das novas Portas:
de abrir para o lado externo, 
de ferro 30X30X15mm 
acabamentos duplas (interno e externo), em chapa 18mm frisada. Deverá ser 
instalado jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, 
puxadores e trincos, compatíveis 
Pinturas das portas: Pintura eletrostática
 
2.4- Barras antipânico:
instalados em portas de saída de emergência. Sua função é possibilitar o 
destravamento imediato da porta, mediante um acionamento simples através de uma 
pressão exercida na barra. Deverão ser em Tubos em aço tratado, com pintura 
epóxi, e os suportes em aço tratado e tampa com pintura epóxi.
Abaixo ilustração com o esquema de in
barra a ser instalada (figura 04
 

Figura 03 
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Após a retirada das esquadrias existentes, deve
requadro em argamassa nas 3 faces do vão, afim de se corrigir as imperfeições 
ocasionadas pelos furos de fixação. 

Instalação das novas Portas: Deverá ser realizado o fornecimento da
de abrir para o lado externo, sob medida, com duas folhas, fabricada em

X30X15mm (metalon), galvanizado, com fechamentos em folhas 
acabamentos duplas (interno e externo), em chapa 18mm frisada. Deverá ser 

jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, 
puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões das portas;  

Pintura eletrostática ou epóxi na cor cinza. 

Barras antipânico: As Barras antipânico modelo “Push” são dispositivos 
instalados em portas de saída de emergência. Sua função é possibilitar o 
destravamento imediato da porta, mediante um acionamento simples através de uma 
pressão exercida na barra. Deverão ser em Tubos em aço tratado, com pintura 
epóxi, e os suportes em aço tratado e tampa com pintura epóxi.
Abaixo ilustração com o esquema de instalação das barras (figura 03), e modelo da 
barra a ser instalada (figura 04). 

Figura 03 – esquema de instalação das Barras Anti-pânico
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Após a retirada das esquadrias existentes, deve-se realizar o 
faces do vão, afim de se corrigir as imperfeições 

fornecimento das portas 
fabricada em estrutura  

alon), galvanizado, com fechamentos em folhas 
acabamentos duplas (interno e externo), em chapa 18mm frisada. Deverá ser 

jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, 

Barras antipânico modelo “Push” são dispositivos 
instalados em portas de saída de emergência. Sua função é possibilitar o 
destravamento imediato da porta, mediante um acionamento simples através de uma 
pressão exercida na barra. Deverão ser em Tubos em aço tratado, com pintura 
epóxi, e os suportes em aço tratado e tampa com pintura epóxi. 

stalação das barras (figura 03), e modelo da 

 
pânico. 
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Figura 04
 
 
3- REFORMA DA QUADRA:
 
3.1 Demolições e Remoções
se que todo o madeiramento da quadra está comprometido, 
onde o mesmo é fixado. P
totalidade com o transporte do entulho em local
comprovação do mesmo ao setor de Engenharia. 
ser totalmente demolido também, e destinado a local próprio para resíduos deste fim. 
 
3.2 Base: Deverá ser executado
brita de 5 cm de espessura e  camada
areia média com espessura média de 06
   
3.3 Estruturas: Ao ser executado o contrapiso,
estruturado por barrotes em 
similar de mesma qualidade), nas dimensões 6
sentido da largura do mesmo.
 
3.4 Assoalho: deverão ser fixadas na estrutura de barrotes, através de pregos 
previamente fixados aos mesmos, tábuas de Garapa (madeira maciça, TG4, de 
espessura = 18mm, largura = 6cm, e de comprimentos variados (de 30cm a 2,00m), 
no sentido longitudinal 
macho/fêmea. 
 
3.5 Acabamento: Após a execução de todo o assoalho o mesmo deverá ser 
raspado/lixado, até apresentar uma superfície totalmente plana e lisa. Durante a fase 
de lixamento, deverão ser verificadas possíveis frestas, sendo que as mesmas 
deverão ser calafetadas. Após o process
perfeitamente limpa, eliminando
possa ser executada a pintura. 
A pintura da quadra deverá ser com tinta própria de piso
modalidades esportivas com as dimensões oficiais e conforme regras oficiais 
cada modalidade, sendo elas: 
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Figura 04- Barra Anti Pânico Dupla Push a ser instalada.

REFORMA DA QUADRA: 

Demolições e Remoções: Conforme levantamento realizado in loco, constatou
se que todo o madeiramento da quadra está comprometido, bem como a estrutura 
onde o mesmo é fixado. Portanto, o piso existente deverá ser removido em sua 

com o transporte do entulho em local apropriado 
comprovação do mesmo ao setor de Engenharia. O contrapiso de concreto deverá 
ser totalmente demolido também, e destinado a local próprio para resíduos deste fim. 

Deverá ser executado novo contrapiso, para isso, realizar um lastro de 
m de espessura e  camada de regularização em argamassa de cimento e 

a com espessura média de 06 cm.  

Ao ser executado o contrapiso, o mesmo deve ser previamente 
do por barrotes em madeira de lei autoclavado (itaúba, garapa, Angelim ou 

esma qualidade), nas dimensões 6 x 5 cm, espaçados a cada 45cm, no 
sentido da largura do mesmo. 

deverão ser fixadas na estrutura de barrotes, através de pregos 
xados aos mesmos, tábuas de Garapa (madeira maciça, TG4, de 

espessura = 18mm, largura = 6cm, e de comprimentos variados (de 30cm a 2,00m), 
no sentido longitudinal da quadra (sentido contrário aos barrotes), sistema 

Após a execução de todo o assoalho o mesmo deverá ser 
raspado/lixado, até apresentar uma superfície totalmente plana e lisa. Durante a fase 
de lixamento, deverão ser verificadas possíveis frestas, sendo que as mesmas 
deverão ser calafetadas. Após o processo de lixamento, toda a superfície deverá ser 
perfeitamente limpa, eliminando-se totalmente a poeira para que posteriormente 
possa ser executada a pintura.  

a quadra deverá ser com tinta própria de piso, com a demarcação de 4
modalidades esportivas com as dimensões oficiais e conforme regras oficiais 
cada modalidade, sendo elas:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 

000 

Página 4 de 6 

 
a ser instalada. 

: Conforme levantamento realizado in loco, constatou-
bem como a estrutura 

ortanto, o piso existente deverá ser removido em sua 
 de descarte, com 

O contrapiso de concreto deverá 
ser totalmente demolido também, e destinado a local próprio para resíduos deste fim.  

ealizar um lastro de 
de regularização em argamassa de cimento e 

o mesmo deve ser previamente 
i autoclavado (itaúba, garapa, Angelim ou 

5 cm, espaçados a cada 45cm, no 

deverão ser fixadas na estrutura de barrotes, através de pregos 
xados aos mesmos, tábuas de Garapa (madeira maciça, TG4, de 

espessura = 18mm, largura = 6cm, e de comprimentos variados (de 30cm a 2,00m), 
sentido contrário aos barrotes), sistema 

Após a execução de todo o assoalho o mesmo deverá ser 
raspado/lixado, até apresentar uma superfície totalmente plana e lisa. Durante a fase 
de lixamento, deverão ser verificadas possíveis frestas, sendo que as mesmas 

o de lixamento, toda a superfície deverá ser 
se totalmente a poeira para que posteriormente 

, com a demarcação de 4 
modalidades esportivas com as dimensões oficiais e conforme regras oficiais de 
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-Demarcação de Futebol de Salão
-Demarcação de Handebol
-Demarcação de Basquetebol;
-Demarcação de Voleibol.
 
Para conservar a pintura
a quadra mais segura para os atletas 
antiderrapante cerca de seis horas depois da aplicação da tinta. A secagem completa 
acontece somente depois de 72 horas. 

Após a execuçã
perfeitamente lisa, e livre de qualquer defeito.
 
 
4 – FECHAMENTO DA QUADRA:
 
- Fixação da rede de cobertura
para a fixação inferior da rede de 
esticada e sendo amarrada partindo de um canto sem preferência para o canto 
oposto diagonalmente. A amarração nas redes verticais deverá ser feita 20cm abaixo 
do seu topo, evitando folgas.
teto.  
- Rede de proteção malha 12 com fio 
das laterais da quadra poliesporti
material poliéster trançado, e=4mm,
de 5m (cinco metros). 
 
 
5– EQUIPAMENTOS: 
                                           
Goleiras: Será confeccionada em
3,00 m x 2,00 m; Os tubos deverão ser pintados
evitar corrosão; as traves deverão ser instala
permanente, ou seja, devem estar soltas para que o indivíduo não receba o impacto 
total no caso de choque com a estrutura
figuras 05 e 06: 
 

            Figura 05-(fixação no chão)       
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Demarcação de Futebol de Salão;  
Demarcação de Handebol;  
Demarcação de Basquetebol; 
Demarcação de Voleibol. 

pintura das quadras poliesportivas por mais tempo e tornar 
mais segura para os atletas deverá se aplicar uma resina

antiderrapante cerca de seis horas depois da aplicação da tinta. A secagem completa 
acontece somente depois de 72 horas.  

Após a execução da pintura da quadra a superfície deverá se apresentar 
e livre de qualquer defeito. 

FECHAMENTO DA QUADRA: 

de cobertura: Deverão estar previstos ganchos com proteção 
a fixação inferior da rede de fechamento. A rede deverá estar totalmente 

esticada e sendo amarrada partindo de um canto sem preferência para o canto 
oposto diagonalmente. A amarração nas redes verticais deverá ser feita 20cm abaixo 
do seu topo, evitando folgas. Deverá ser içada por ganchos suspensos e presos ao 

e de proteção malha 12 com fio de nylon 4mm: Será executa
da quadra poliesportiva, em toso seu entorno, com rede de proteção em 

material poliéster trançado, e=4mm, na cor verde, em malha de 13x13cm
 

 
                                            

Será confeccionada em tubos de aço galvanizado, diâmetro
3,00 m x 2,00 m; Os tubos deverão ser pintados de branco,  após base especial para 

as traves deverão ser instaladas visando sua
, ou seja, devem estar soltas para que o indivíduo não receba o impacto 

total no caso de choque com a estrutura. Deverá ser executada a 

(fixação no chão)            Figura 06-(ancoragem por chumbamento)
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por mais tempo e tornar 
aplicar uma resina/verniz 

antiderrapante cerca de seis horas depois da aplicação da tinta. A secagem completa 

o da pintura da quadra a superfície deverá se apresentar 

Deverão estar previstos ganchos com proteção 
A rede deverá estar totalmente 

esticada e sendo amarrada partindo de um canto sem preferência para o canto 
oposto diagonalmente. A amarração nas redes verticais deverá ser feita 20cm abaixo 

os suspensos e presos ao 

Será executado fechamento 
com rede de proteção em 

em malha de 13x13cm, na altura 

bos de aço galvanizado, diâmetro 3”, vão interno 
após base especial para 

das visando sua fixação não 
, ou seja, devem estar soltas para que o indivíduo não receba o impacto 

. Deverá ser executada a fixação conforme 

 
ancoragem por chumbamento) 
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6- LIMPEZA FINAL: 
 Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos 

serviços deverá efetuar o transporte de qualquer resíduo de obra 
responsabilizando

 Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, envolvendo a 
limpeza de pisos, 
obra em toda a área de intervenção, sendo 
estado; 

 
- OBSERVAÇÕES: 

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

 Os serviços especificados devem ser executados empregando
de 1ª qualidade, mão de obra especializada, ferramentas e equipame
apropriados; 

 São de competência e responsabilidade da FISCALIZAÇÃO 
omissos nas especificações ou projetos;

 Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, 
atenderem a NBR e certificados pelo INMETRO;
 

- DOS SERVIÇOS: 
 A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados 

para elaborar sua proposta;
 Os serviços devem seguir o memorial descritivo com o maior rigor, planilha 

orçamentária e projetos;
 Para a execução dos serviços 

preceitos das normas da ABNT
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.
responsável pela garantia dos serviços.
os serviços, quantidades e preços, serem reavaliados pelas empresas participantes 
do certame licitatório.
encargos. O prazo de conclusão desta obra é de 
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Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos 
serviços deverá efetuar o transporte de qualquer resíduo de obra 
responsabilizando-se pela limpeza final e durante a obra em toda a área;
Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, 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 

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

Os serviços especificados devem ser executados empregando
de 1ª qualidade, mão de obra especializada, ferramentas e equipame

São de competência e responsabilidade da FISCALIZAÇÃO 
omissos nas especificações ou projetos; 
Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, 
atenderem a NBR e certificados pelo INMETRO; 

A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados 
para elaborar sua proposta; 
Os serviços devem seguir o memorial descritivo com o maior rigor, planilha 
orçamentária e projetos; 
Para a execução dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente 
preceitos das normas da ABNT, a NR 18, NR 25 e demais leis e normas 
técnicas vigentes referentes à segurança do trabalho, através da utilização de 
equipamentos e procedimentos adequados bem como E.P.I.’s;

ra 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 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

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

Capão da Canoa, 17 de julh
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Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos 
serviços deverá efetuar o transporte de qualquer resíduo de obra 

limpeza final e durante a obra em toda a área; 
Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, envolvendo a 

se o local totalmente limpo e sem vestígios de 
entregue limpa e em perfeito 

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

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

São de competência e responsabilidade da FISCALIZAÇÃO decidir os casos 

Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, 

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

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

deverão ser seguidos rigorosamente os 
, 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; 

ra responsabilidade da empresa executora dos serviços a 

A empresa deverá manter o local da obra sinalizado durante todo o período 
Mesmo depois de entregue a obra, a empresa será 

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

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

17 de julho de 2021. 
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