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

Av. Paraguassú, 1881 

 

 

 

Obra: Construção da Praça
Descrição: Construção de Praça com quadras esportivas e Playground
Endereço: Bairro Praia do Barco
/ Capão da Canoa/RS. 

 
O Presente Memorial tem por fin

de convivência que contemplam: Pergolados, quadra de futebol de areia
playground, e passeios no entorno, em concreto alisado. T
dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos 
detalhamentos indicados em planta. 
 
 As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos 
quando das medições dos serviços, cabendo ao con
proposto. 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve 
dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das 
presentes especificações, e que está
projetos, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que 
deverão ser realizados. 

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do 
material necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização 
do canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar 
nas condições idênticas às encontradas. Sem ônus ao contratante.

Todos os serviços preliminares não previstos, serão de responsabilidade da empresa 
executora, realizados com material próprio e sem ônus para o contratante.
A seguir será descrito de forma simplificada o modo de execuç
 
 
1 – PROCEDIMENTOS PREL

Todos os serviços deverão seguir as especificações descritas 
necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo Setor de Engenharia 
da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento da Pr

 Placa de Obra – deverá ser afixada Placa de Obras padrão do programa em local de boa 
Visibilidade. Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o 
período da obra. Terá dimensão mínima de 2,50m²
proporcionalidade do modelo

 Tapume:O tapume servirá para isolar a área para os serviços de
intervenção em relação ao playground, para vetar a entrada de
execução envolverá período prolo
material ecológico afixados com pregos, fixados junto ao piso e com guias de eucalipto
horizontal. A altura do tapume será a menor medida comercial das chapas, ou seja, 2,20 
metros. A alteração de material
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

da Praça. 
Construção de Praça com quadras esportivas e Playground
Bairro Praia do Barco, Avenida Tamandaré, entre as ruas Maquiné e 

 

O Presente Memorial tem por finalidade orientar a execução de uma praça com espaços 
de convivência que contemplam: Pergolados, quadra de futebol de areia, 
playground, e passeios no entorno, em concreto alisado. Também serve para dissipar quaisquer 

orventura venham a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo às cotas e 
detalhamentos indicados em planta.  

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

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve 
dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das 
presentes especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os 

, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que 

A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do 
material necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização 
do canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar 
nas condições idênticas às encontradas. Sem ônus ao contratante. 

s os serviços preliminares não previstos, serão de responsabilidade da empresa 
executora, realizados com material próprio e sem ônus para o contratante.

seguir será descrito de forma simplificada o modo de execução da construção dos espaços

LIMINARES: 
Todos os serviços deverão seguir as especificações descritas a seguir, sendo que havendo 

necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo Setor de Engenharia 
da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão da C

deverá ser afixada Placa de Obras padrão do programa em local de boa 
Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o 

do da obra. Terá dimensão mínima de 2,50m² e deverá se
do modelo.  

O tapume servirá para isolar a área para os serviços de
intervenção em relação ao playground, para vetar a entrada de crianças, uma vez que a 
execução envolverá período prolongado, deverá ser executado
material ecológico afixados com pregos, fixados junto ao piso e com guias de eucalipto
horizontal. A altura do tapume será a menor medida comercial das chapas, ou seja, 2,20 
metros. A alteração de material para o tapume deverá ser aprovada pela fiscalização. 
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Construção de Praça com quadras esportivas e Playground 
ndaré, entre as ruas Maquiné e Carumbé 

e uma praça com espaços 
, quadra de vôlei de areia, 

ambém serve para dissipar quaisquer 
, prevalecendo às cotas e 

As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos 
strutor a responsabilidade pelo orçamento 

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

ciente de que as especificações prevalecem sobre os 
, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que 

A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do 
material necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização 
do canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar 

s os serviços preliminares não previstos, serão de responsabilidade da empresa 
executora, realizados com material próprio e sem ônus para o contratante. 

ão da construção dos espaços. 

seguir, sendo que havendo 
necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo Setor de Engenharia 

cipal de Capão da Canoa. 
deverá ser afixada Placa de Obras padrão do programa em local de boa 

Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o 
e deverá ser pintada obedecendo à 

 decapagem, na área de 
crianças, uma vez que a 

, deverá ser executado tapume em chapas de 
material ecológico afixados com pregos, fixados junto ao piso e com guias de eucalipto na 
horizontal. A altura do tapume será a menor medida comercial das chapas, ou seja, 2,20 

para o tapume deverá ser aprovada pela fiscalização.  
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2 - PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO:
   
2.1- REMOÇÕES: 
Todos os locais onde estiverem sendo executados os serviços deverão estar permanentemente 
sinalizados. 
A empresa deverá realizar a decapagem da grama e
excedente. 
 
2.2 -  BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO:

A execução do passeio será rigorosamente locada conforme planta de implantação;
Conforme projeto, deverá ser executado o nivelamento em toda a área, observando
inclinações e os acessos determinados em projeto;

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

Deverá ser executado o nivelamento em toda a área como preparo para a execução do 
pavimento do passeio, para que ao final da pavimentação os caimentos estejam adequados, no 
sentido do alinhamento do muro para a sarjeta na via pública;

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

Quando do nivelamento, deve
pavimento e o nível dos vãos nos acessos sejam coincidentes, para evitar acúmulo de águas nas 
áreas internas;  

A compactação deverá ser executada com a técnica adequada, pois 
estabilidade da base; 

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

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

Deverá ser executada a limpeza e o nivelamento da base como preparo para o assentado 
dos novos meios-fios; 

Serão executados os meios
com seção de 0,30 m de altura, 0,12 m na face superior e de 0,15 m na base 
Mpa;  

Os meios-fios deverão atender ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser us
rejunte deve ter traço de 1:3 (cimento e areia) (Figura 01
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PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO: 

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

A empresa deverá realizar a decapagem da grama existente, com remoção do material 

BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO: 
A execução do passeio será rigorosamente locada conforme planta de implantação;

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

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

executado o nivelamento em toda a área como preparo para a execução do 
pavimento do passeio, para que ao final da pavimentação os caimentos estejam adequados, no 
sentido do alinhamento do muro para a sarjeta na via pública; 

Como preparo para a execução do pavimento, deverá ser espalhada uma camada base de 
com espessura de 5,00 cm, constituindo em um colchão para o pavimento. É 

importante o controle das cotas a fim de garantir a espessura uniforme da camada para garantir a 
e a cota final do pavimento de forma correta;  

Quando do nivelamento, deve-se ter o cuidado para que o desnível máximo entre o novo 
pavimento e o nível dos vãos nos acessos sejam coincidentes, para evitar acúmulo de águas nas 

deverá ser executada com a técnica adequada, pois 

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

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

Deverá ser executada a limpeza e o nivelamento da base como preparo para o assentado 

Serão executados os meios-fios em concreto pré-moldado com 
com seção de 0,30 m de altura, 0,12 m na face superior e de 0,15 m na base 

fios deverão atender ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser us
1:3 (cimento e areia) (Figura 01); 
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Todos os locais onde estiverem sendo executados os serviços deverão estar permanentemente 

com remoção do material 

A execução do passeio será rigorosamente locada conforme planta de implantação; 
Conforme projeto, deverá ser executado o nivelamento em toda a área, observando-se os níveis, 

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

executado o nivelamento em toda a área como preparo para a execução do 
pavimento do passeio, para que ao final da pavimentação os caimentos estejam adequados, no 

pavimento, deverá ser espalhada uma camada base de 
com espessura de 5,00 cm, constituindo em um colchão para o pavimento. É 

importante o controle das cotas a fim de garantir a espessura uniforme da camada para garantir a 

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

deverá ser executada com a técnica adequada, pois garantirá a 

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

Haverá a escavação em profundidade necessária para o assentamento dos meios-fios 

Deverá ser executada a limpeza e o nivelamento da base como preparo para o assentado 

moldado com 1,00 m de comprimento 
com seção de 0,30 m de altura, 0,12 m na face superior e de 0,15 m na base com Fck de 25,0 

fios deverão atender ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser usada no 
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      Figura 01

Ao final do assentamento o espelho do meio
cm; 

Não serão aceitos meio
configure falta de qualidade na produção;

Conforme projeto, haverá o rebaixamento do meio
acesso de PCD nas travessias da via nas esquinas da quadra; 

Difere do assentamento do 
executado de forma inclinada, o que exigirá o acerto dos ângulos nas laterais da rampa;

O assentamento do meio fio nessa área exigirá o acerto dos ângulos nas laterais, devendo 
ocorrer o mesmo ajuste para a execução da superfície do pavimento no passeio;

O meio-fio irá definir o contorno de todo o passeio, além de servir de guia para a 
continuidade da calçada ao longo da via na lateral do pavimento da via pública, devendo ser 
assentado, conforme projeto, o meio
 
 
2.4 - CONCRETAGEM DO PASSEIO COM CONCRETO USINADO ALISADO
 
Conforme projeto, nos passeios do entorno
alisado com concreto fck maior ou igua
um colchão de pedra brita com 5,0

Durante a execução do acesso deverá ser observado o devido caimento, utilizando
réguas de madeira e linhas esticadas para auxiliar no controle dos níveis do piso 

A execução dar-se-á a partir da mestra para o sentido do meio
inteiros, deixando o arremate junto ao meio
pavimentação e o espaço para assentamento do piso tátil conforme figura 0

Quando da execução do pavimento, deverá ser deixado o vão (gabarito) na seção do 
passeio, para possibilitar o assentamento do piso tátil nivelado, utilizando
para a contenção do pavimento;
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Figura 01: Modelo do meio-fio pré-moldado 
 
 

Ao final do assentamento o espelho do meio-fio em vista deverá possuir cerca de 18,00 

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

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

Difere do assentamento do meio-fio em nível, por ser em rampa, o acabamento a ser 
executado de forma inclinada, o que exigirá o acerto dos ângulos nas laterais da rampa;

O assentamento do meio fio nessa área exigirá o acerto dos ângulos nas laterais, devendo 
para a execução da superfície do pavimento no passeio;

fio irá definir o contorno de todo o passeio, além de servir de guia para a 
continuidade da calçada ao longo da via na lateral do pavimento da via pública, devendo ser 

o, o meio-fio também para delimitar o término da seção do passeio.

CONCRETAGEM DO PASSEIO COM CONCRETO USINADO ALISADO

Conforme projeto, nos passeios do entorno será executado o pavimento com concreto 
alisado com concreto fck maior ou igual à 25 Mpa com espessura de 6,00 cm, assentado sobre 
um colchão de pedra brita com 5,0 cm; 

Durante a execução do acesso deverá ser observado o devido caimento, utilizando
réguas de madeira e linhas esticadas para auxiliar no controle dos níveis do piso 

á a partir da mestra para o sentido do meio
o arremate junto ao meio-fio para ser executado após a conclusão da 

e o espaço para assentamento do piso tátil conforme figura 0
Quando da execução do pavimento, deverá ser deixado o vão (gabarito) na seção do 

passeio, para possibilitar o assentamento do piso tátil nivelado, utilizando
para a contenção do pavimento; 
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fio em vista deverá possuir cerca de 18,00 

nto menor que 1,00 m ou com fissuras que 

fio ao nível da via para beneficiar o 

fio em nível, por ser em rampa, o acabamento a ser 
executado de forma inclinada, o que exigirá o acerto dos ângulos nas laterais da rampa; 

O assentamento do meio fio nessa área exigirá o acerto dos ângulos nas laterais, devendo 
para a execução da superfície do pavimento no passeio; 

fio irá definir o contorno de todo o passeio, além de servir de guia para a 
continuidade da calçada ao longo da via na lateral do pavimento da via pública, devendo ser 

fio também para delimitar o término da seção do passeio. 

CONCRETAGEM DO PASSEIO COM CONCRETO USINADO ALISADO 

será executado o pavimento com concreto usinado 
l à 25 Mpa com espessura de 6,00 cm, assentado sobre 

Durante a execução do acesso deverá ser observado o devido caimento, utilizando-se 
réguas de madeira e linhas esticadas para auxiliar no controle dos níveis do piso (gabarito); 

á a partir da mestra para o sentido do meio-fio, fazendo-se panos 
fio para ser executado após a conclusão da 

e o espaço para assentamento do piso tátil conforme figura 02; 
Quando da execução do pavimento, deverá ser deixado o vão (gabarito) na seção do 

passeio, para possibilitar o assentamento do piso tátil nivelado, utilizando-se sarrafos de 7,00 cm 
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   Figura 02
 
Especial cuidado deve-se ter nos locais coincidentes com tampas de caixas existentes no passeio 
(CORSAN ou de telefonia), pois essas deverão ter a possibilidade de remoção, portanto não 
poderão ser chumbadas durante a execução do pavimento, fica
concreto do passeio; Em cada esquina do passeio deverão ser executadas duas rampas para 
acesso de PCD conforme projeto arquitetônico;

Deverá ser executado nos passeios acabamento vassourado.
acabamento vassourado é confeccionado através de um vassourão de textura sendo possível 
criar ranhuras capazes de criar uma superfície rugosa que impossibilita os escorregões que 
causam quedas. Todo esse processo de ranhura é realizado quando o concreto está começando 
a secar, já nas primeiras horas de aplicaçã

 

         Figura 03 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

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

Av. Paraguassú, 1881 - Capão da Canoa/RS - 95.555-000 
Fone/Fax: (51) 3995-1100 - 1150 

Figura 02-  Detalhe concretagem passeio 

se ter nos locais coincidentes com tampas de caixas existentes no passeio 
(CORSAN ou de telefonia), pois essas deverão ter a possibilidade de remoção, portanto não 
poderão ser chumbadas durante a execução do pavimento, ficando independente em relação ao 

Em cada esquina do passeio deverão ser executadas duas rampas para 
acesso de PCD conforme projeto arquitetônico; 

Deverá ser executado nos passeios acabamento vassourado.
é confeccionado através de um vassourão de textura sendo possível 

criar ranhuras capazes de criar uma superfície rugosa que impossibilita os escorregões que 
causam quedas. Todo esse processo de ranhura é realizado quando o concreto está começando 

secar, já nas primeiras horas de aplicação. (Figura 03). 

Figura 03 – Acabamento no concreto com vassourão  
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se ter nos locais coincidentes com tampas de caixas existentes no passeio 
(CORSAN ou de telefonia), pois essas deverão ter a possibilidade de remoção, portanto não 

ndo independente em relação ao 
Em cada esquina do passeio deverão ser executadas duas rampas para 

Deverá ser executado nos passeios acabamento vassourado. O piso de concreto 
é confeccionado através de um vassourão de textura sendo possível 

criar ranhuras capazes de criar uma superfície rugosa que impossibilita os escorregões que 
causam quedas. Todo esse processo de ranhura é realizado quando o concreto está começando 
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Será de responsabilidade da empresa os danos eventualmente causados por terceiros até 
o início e cura inicial do concreto.
 
 
2.5- PISO TÁTIL: 

Em momento oportuno deverá ser realizado o corte com disco para a criação da junta de 
dilatação a cada 3,00 m, que deverá ocorrer antes do assentamento do piso tátil;

Na área do passeio, nas 
executada a sinalização tátil horizontal de alerta e direcional na cor vermelha conforme projeto 
arquitetônico; 

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

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

As placas de piso serão em concreto com acabamento 
confeccionado em formas lisas para menor absorção de umidade e menos desgaste ao longo do 
tempo, sendo na dimensão 25 x 25 X
(Apresentar amostra para aprovação antes da execução
 

Figura 04: Modelo das placas para a execução do piso tátil
 

OBS.: Não será admitida a pintura das peças posteriormente a sua confecção ou instalação no 
pavimento, devendo a tonalidade ser obtida através de pigmentação durante a fabricação das 

 
3 - QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA:
 
Deverá ser confeccionada uma quadr
 
3.1 – Decapagem com remoção
com limpeza do terreno e raspagem superficial de 3
escarificado deverá ser remov
basculantes até o cemitério municipal ou beneficiamento especializado e licenciado.
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Será de responsabilidade da empresa os danos eventualmente causados por terceiros até 
o início e cura inicial do concreto. 

Em momento oportuno deverá ser realizado o corte com disco para a criação da junta de 
dilatação a cada 3,00 m, que deverá ocorrer antes do assentamento do piso tátil;

Na área do passeio, nas esquinas, e onde houver mudança de direção,
cutada a sinalização tátil horizontal de alerta e direcional na cor vermelha conforme projeto 

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

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

As placas de piso serão em concreto com acabamento liso e sem porosidade
as para menor absorção de umidade e menos desgaste ao longo do 

tempo, sendo na dimensão 25 x 25 X 2,50 cm de espessura (Figura 04). 
Apresentar amostra para aprovação antes da execução). 

 
 

: Modelo das placas para a execução do piso tátil

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

peças. 
 

QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA: 

Deverá ser confeccionada uma quadra para pratica de futebol de areia, conforme projeto.

Decapagem com remoção: A área interna da quadra será escarificada mecanicamente 
reno e raspagem superficial de 30 cm de espessura. O volume de solo 

escarificado deverá ser removido com carga mecanizada e transportado com caminhões 
basculantes até o cemitério municipal ou beneficiamento especializado e licenciado.
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Será de responsabilidade da empresa os danos eventualmente causados por terceiros até 

Em momento oportuno deverá ser realizado o corte com disco para a criação da junta de 
dilatação a cada 3,00 m, que deverá ocorrer antes do assentamento do piso tátil; 

e onde houver mudança de direção, deverá ser 
cutada a sinalização tátil horizontal de alerta e direcional na cor vermelha conforme projeto 

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

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

liso e sem porosidade, 
as para menor absorção de umidade e menos desgaste ao longo do 

 
: Modelo das placas para a execução do piso tátil 

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

a para pratica de futebol de areia, conforme projeto. 

: A área interna da quadra será escarificada mecanicamente 
0 cm de espessura. O volume de solo 

ido com carga mecanizada e transportado com caminhões 
basculantes até o cemitério municipal ou beneficiamento especializado e licenciado. 
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3.2 -  Aterro: O aterro será em areia fina
nivelado e compactado,  
 
3.3 - Postes do entorno: Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de eucalipto 
tratado roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da 
rede de proteção. Cada poste será cravado em profundidade de 1 m, fican
do solo. 
 
3.4 - Rede: será executado rede de proteção ao redor de toda a quadra poliesportiva, na Lateral e 
Fundo de Campos de Futebol de areia 
 
3.5 - Goleiras: Devem ser fornecid
entre 10 a 20 cm com redes de nylon polietileno malha 12x12 cm, em fio 4mm trançado. Os 
postes das goleiras devem ser de eucalipto e fincados no próprio solo a uma profundidade de 1,00 
m e nas distâncias indicadas em projetos.
 
 
 
4 - QUADRA DE VÔLEI: 
Deverá ser confeccionada uma quadra para prá
 
4.1 - Decapagem com remoção
limpeza do terreno e raspagem
deverá ser removido com carga mecanizada e transportado com caminhões basculantes até 
local especializado e licenciado.
 
4.2 -  Aterro: O aterro será em areia fina
nivelado e compactado,  
 
4.3 - Postes do entorno: Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de eucalipto 
tratado roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da 
rede de proteção. Cada poste será cravado em profundidade de 1 m, ficando 4 m acima do nível 
do solo. 
 
4.4 - Rede: será executada 
Malha 15 com altura de 4,00m em polietileno.
 
4.5 - Suporte para rede de v
eucalipto tratado roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a 
instalação da rede. Cada poste será cravado em profundidade de 1,5 m, ficando 2,5 m acima do 
nível da areia e neles instalada catraca para postes de vôlei.
 
4.6  – Rede de vôlei: Devem ser fornecidas e instaladas redes de vôlei do tipo praia, de tamanho 
1,00x8,50 metros, com fio de 2,5mm de polipropileno e nas extremidades deve possuir fitas de 
proteção em PVC, malha 10x10 cm. 
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O aterro será em areia fina, devendo estar adensado e com profundidade de 30cm, 

: Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de eucalipto 
tratado roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da 
rede de proteção. Cada poste será cravado em profundidade de 1 m, fican

: será executado rede de proteção ao redor de toda a quadra poliesportiva, na Lateral e 
Fundo de Campos de Futebol de areia - Fio 6 - Malha 15 com altura de 4,00m em polietileno.

Devem ser fornecidas e instaladas goleiras de madeiras roliça tratada diâmetro 
entre 10 a 20 cm com redes de nylon polietileno malha 12x12 cm, em fio 4mm trançado. Os 
postes das goleiras devem ser de eucalipto e fincados no próprio solo a uma profundidade de 1,00 

stâncias indicadas em projetos. 

onfeccionada uma quadra para prática de vôlei de areia, conforme projeto.

Decapagem com remoção: A área interna da quadra será escarificada mecanicamente com 
spagem superficial de 30 cm de espessura. O volume de solo escarificado 

deverá ser removido com carga mecanizada e transportado com caminhões basculantes até 
especializado e licenciado. 

terro será em areia fina, devendo estar adensado e com profundidade de 30cm, 

Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de eucalipto 
tratado roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da 

ão. Cada poste será cravado em profundidade de 1 m, ficando 4 m acima do nível 

 rede de proteção ao redor de toda a quadra poliesportiva, Fio 6 
Malha 15 com altura de 4,00m em polietileno. 

Suporte para rede de vôlei: Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de 
eucalipto tratado roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a 
instalação da rede. Cada poste será cravado em profundidade de 1,5 m, ficando 2,5 m acima do 

e neles instalada catraca para postes de vôlei. 

Devem ser fornecidas e instaladas redes de vôlei do tipo praia, de tamanho 
1,00x8,50 metros, com fio de 2,5mm de polipropileno e nas extremidades deve possuir fitas de 

malha 10x10 cm.  
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, devendo estar adensado e com profundidade de 30cm, 

: Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de eucalipto 
tratado roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da 
rede de proteção. Cada poste será cravado em profundidade de 1 m, ficando 4 m acima do nível 

: será executado rede de proteção ao redor de toda a quadra poliesportiva, na Lateral e 
Malha 15 com altura de 4,00m em polietileno. 

as e instaladas goleiras de madeiras roliça tratada diâmetro 
entre 10 a 20 cm com redes de nylon polietileno malha 12x12 cm, em fio 4mm trançado. Os 
postes das goleiras devem ser de eucalipto e fincados no próprio solo a uma profundidade de 1,00 

tica de vôlei de areia, conforme projeto. 

: A área interna da quadra será escarificada mecanicamente com 
0 cm de espessura. O volume de solo escarificado 

deverá ser removido com carga mecanizada e transportado com caminhões basculantes até um 

ensado e com profundidade de 30cm, 

Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de eucalipto 
tratado roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a instalação da 

ão. Cada poste será cravado em profundidade de 1 m, ficando 4 m acima do nível 

rede de proteção ao redor de toda a quadra poliesportiva, Fio 6 - 

: Devem ser fornecidas e instalados postes de madeira de 
eucalipto tratado roliço com diâmetro mínimo 15 cm na sua extremidade mais fina, para a 
instalação da rede. Cada poste será cravado em profundidade de 1,5 m, ficando 2,5 m acima do 

Devem ser fornecidas e instaladas redes de vôlei do tipo praia, de tamanho 
1,00x8,50 metros, com fio de 2,5mm de polipropileno e nas extremidades deve possuir fitas de 
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5- PLAYGROUND: 
Conforme orientação de projeto, o playground deverá ser executado com a pavimentação 

em areia, e com equipamentos para recreação infantil em madeira tratada em autoclave.
A disposição dos equipamentos deverá ser definida

Ambiente e Planejamento. 
 
5.1 – Aterro e pavimentação:

O aterro será em areia média
nivelado e compactado,  
 
 
5.2 – Balanços: 

Serão construídos balanços com dimensões 
madeira roliça de eucalipto tratado em autoclave de Ø 25 cm;

A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 
deve-se proceder a escavação e compactação do mesmo;

Todas as peças de madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro deverão possuir nas suas 
extremidades chapa anti-racha galvanizada, assim como cinta perfurada galvanizada para evitar 
rachaduras (figuras 04 e 05); 

A fixação das estruturas de madeira será dada através de ba
galvanizada Ø12 mm com porcas e arruelas também galvanizadas, que deverão transpassar toda 
a estrutura, conforme indicado em projeto. Todos os pregos e grampos a serem utilizados deverão 
ser galvanizados; 

Os balanços deverão ser com cor
não inferior a 5,5 mm e assento de madeira em pinus tratado aplainado, espessura 4,5cm, sem 
arestas vivas.  

Deverá ser instalado ta
pela prefeitura. 
 
 
5.3 – Gangorras: 

Serão construídas gangorras
de eucalipto tratado em autoclave de Ø 20 cm;

A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 
deve-se proceder a escavação e compactação do mesmo;

Todas as peças de madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro de
extremidades chapa anti-racha galvanizada, assim como cinta perfurada galvanizada para evitar 
rachaduras (figuras 04 e 05); 

A fixação das estruturas de madeira será dada através de barras de aço roscada 
galvanizada Ø 12 mm com porcas
transpassar toda a estrutura, conforme indicado em projeto. Todos os pregos e grampos a serem 
utilizados deverão ser galvanizados;

Nas gangorras deverá possuir um conjunto de pega mãos em tubo de aço galv
1,5” fixados na gangorra, livres de qualquer farpa;
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Conforme orientação de projeto, o playground deverá ser executado com a pavimentação 
equipamentos para recreação infantil em madeira tratada em autoclave.

A disposição dos equipamentos deverá ser definida por equipe da Secretaria de Meio 

Aterro e pavimentação: 
O aterro será em areia média, devendo estar adensado e com profundidade de 30cm, 

Serão construídos balanços com dimensões conforme detalhamento em projeto, todo em 
madeira roliça de eucalipto tratado em autoclave de Ø 25 cm; 

A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 
se proceder a escavação e compactação do mesmo; 

as de madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro deverão possuir nas suas 
racha galvanizada, assim como cinta perfurada galvanizada para evitar 

 
A fixação das estruturas de madeira será dada através de ba

galvanizada Ø12 mm com porcas e arruelas também galvanizadas, que deverão transpassar toda 
a estrutura, conforme indicado em projeto. Todos os pregos e grampos a serem utilizados deverão 

Os balanços deverão ser com correntes galvanizadas em aço carbono espessura do elo 
não inferior a 5,5 mm e assento de madeira em pinus tratado aplainado, espessura 4,5cm, sem 

ambém, no local indicado em planta, Balanç

Serão construídas gangorras conforme detalhamento em projeto, tudo em madeira 
de eucalipto tratado em autoclave de Ø 20 cm; 

A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 
se proceder a escavação e compactação do mesmo; 

Todas as peças de madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro de
racha galvanizada, assim como cinta perfurada galvanizada para evitar 

 
A fixação das estruturas de madeira será dada através de barras de aço roscada 

galvanizada Ø 12 mm com porcas duplas e arruelas também galvanizadas, que deverão 
transpassar toda a estrutura, conforme indicado em projeto. Todos os pregos e grampos a serem 
utilizados deverão ser galvanizados; 

Nas gangorras deverá possuir um conjunto de pega mãos em tubo de aço galv
1,5” fixados na gangorra, livres de qualquer farpa; 
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Conforme orientação de projeto, o playground deverá ser executado com a pavimentação 
equipamentos para recreação infantil em madeira tratada em autoclave. 

por equipe da Secretaria de Meio 

devendo estar adensado e com profundidade de 30cm, 

conforme detalhamento em projeto, todo em 

A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 

as de madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro deverão possuir nas suas 
racha galvanizada, assim como cinta perfurada galvanizada para evitar 

A fixação das estruturas de madeira será dada através de barras de aço roscada 
galvanizada Ø12 mm com porcas e arruelas também galvanizadas, que deverão transpassar toda 
a estrutura, conforme indicado em projeto. Todos os pregos e grampos a serem utilizados deverão 

rentes galvanizadas em aço carbono espessura do elo 
não inferior a 5,5 mm e assento de madeira em pinus tratado aplainado, espessura 4,5cm, sem 

ço para PCD, já adquirido 

conforme detalhamento em projeto, tudo em madeira roliça 

A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 

Todas as peças de madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro deverão possuir nas suas 
racha galvanizada, assim como cinta perfurada galvanizada para evitar 

A fixação das estruturas de madeira será dada através de barras de aço roscada 
duplas e arruelas também galvanizadas, que deverão 

transpassar toda a estrutura, conforme indicado em projeto. Todos os pregos e grampos a serem 

Nas gangorras deverá possuir um conjunto de pega mãos em tubo de aço galvanizado Ø 
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5.4 - Tripé com pneus: 
Serão construídos trip

detalhamento em projeto, todo em madeira roliça de eucalipto tratado em autoclave de Ø
Todas as peças de madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro deverão possuir nas suas 

extremidades chapa anti-racha galvanizada, assim como cinta perfurada galvanizada pa
rachaduras (figuras 05 e 05); 

Haverá um conjunto de pneus, sustentad
espessura do elo não inferior a 5,5 mm, fixadas no tripé de madeira e nos pneus através de 
parafusos, arruelas e porcas duplas;

Os pneus deverão possuir em sua borda inferior, furos para escoamento das águas 
pluviais, não deixando farpas ou arames expostos que possam causar ferimentos aos usuários;

A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 
deve-se proceder a escavação e compactação do mesmo.

 
 
Figura 05

  
 
5.5 - Barreira de pneus: 

Serão construídas barreira
em projeto, todo em madeira roliça de eucalipto tratado em autoclave de Ø 20 cm;

A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profu
deve-se proceder a escavação e compactação do mesmo;

Todas as peças deverão possuir nas suas extremidades chapa anti
assim como cinta perfurada galvanizada pa

Haverá um conjunto de pneus fixados no madeiramento através de parafusos, arruelas e 
porcas duplas; Os pneus deverão possuir em sua borda inferior, furos para escoamento das 
águas pluviais, não deixando farpas ou arames expostos que possam causar ferimento
usuários. Serão fixadas também tubos galvanizados de 1”, fixados através de barras internas 
roscadas, porcas e arruelas; 
em projeto, para isto deve-se proceder a escavação e compactação
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Serão construídos tripés com pneus de balanço (figura 05) com dimensões conforme 
detalhamento em projeto, todo em madeira roliça de eucalipto tratado em autoclave de Ø

de madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro deverão possuir nas suas 
racha galvanizada, assim como cinta perfurada galvanizada pa

 
Haverá um conjunto de pneus, sustentados por correntes galvanizadas em aço carbono 

espessura do elo não inferior a 5,5 mm, fixadas no tripé de madeira e nos pneus através de 
parafusos, arruelas e porcas duplas; 

Os pneus deverão possuir em sua borda inferior, furos para escoamento das águas 
viais, não deixando farpas ou arames expostos que possam causar ferimentos aos usuários;

A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 
se proceder a escavação e compactação do mesmo. 

Figura 05 – Tripé com pneus.  

 

 

Serão construídas barreiras com pneus (figura 06) com dimensões conforme detalhamento 
em projeto, todo em madeira roliça de eucalipto tratado em autoclave de Ø 20 cm;

A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 
se proceder a escavação e compactação do mesmo; 

Todas as peças deverão possuir nas suas extremidades chapa anti
assim como cinta perfurada galvanizada para evitar rachaduras (figuras 05 e 06

Haverá um conjunto de pneus fixados no madeiramento através de parafusos, arruelas e 
Os pneus deverão possuir em sua borda inferior, furos para escoamento das 

águas pluviais, não deixando farpas ou arames expostos que possam causar ferimento
Serão fixadas também tubos galvanizados de 1”, fixados através de barras internas 

 A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada 
se proceder a escavação e compactação do mesmo.
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) com dimensões conforme 
detalhamento em projeto, todo em madeira roliça de eucalipto tratado em autoclave de Ø 20 cm; 

de madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro deverão possuir nas suas 
racha galvanizada, assim como cinta perfurada galvanizada para evitar 

os por correntes galvanizadas em aço carbono 
espessura do elo não inferior a 5,5 mm, fixadas no tripé de madeira e nos pneus através de 

Os pneus deverão possuir em sua borda inferior, furos para escoamento das águas 
viais, não deixando farpas ou arames expostos que possam causar ferimentos aos usuários; 

A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto, para isto 

) com dimensões conforme detalhamento 
em projeto, todo em madeira roliça de eucalipto tratado em autoclave de Ø 20 cm; 

ndidade indicada em projeto, para isto 

Todas as peças deverão possuir nas suas extremidades chapa anti-racha galvanizada, 
ra evitar rachaduras (figuras 05 e 06); 

Haverá um conjunto de pneus fixados no madeiramento através de parafusos, arruelas e 
Os pneus deverão possuir em sua borda inferior, furos para escoamento das 

águas pluviais, não deixando farpas ou arames expostos que possam causar ferimentos ao 
Serão fixadas também tubos galvanizados de 1”, fixados através de barras internas 

A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada 
do mesmo. 
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Figura 06

  
5.6 - Casa do Tarzan: 

Deverá ser construído em madeira tratada em autoclave nas dimensões conforme projeto;
O mesmo contará com escadas, ponte pênsil, plataforma da ponte, escalada de corda, 
escorregador em madeira, balanços de pneus, balanços infantis tipo “cadeirinha”, escada 
vertical/horizontal, tubo de descida, escalada por corda;

Todas as peças de madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro deverão possuir nas suas 
extremidades chapa anti-racha galvani
rachaduras (figuras 04 e 05); 

A fixação das estruturas de madeira será dada através de barras de aço roscada 
galvanizada Ø 12 mm com porcas duplas e arruelas também galvanizadas, que deverão 
transpassar toda a estrutura, conforme indicado em projeto. Todos os pregos e grampos a serem 
utilizados deverão ser galvanizados;
A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto
O telhado da casa do Tarzan será de telhas de fibrocime
 
6 - PERGOLADOS:  

Deverão ser executados quatro
nas dimensões especificadas em projeto.
porcas e arruelas galvanizadas, confo
profundidade indicada em projeto, para isto deve
mesmo. 
 
6.1 – Madeiramento: 
Coluna: as colunas deverão ser em madeira de pinus tratado com seção de 19x19 cm.
Viga: as vigas dos pergolados deverão ser em madeira de pinus tratado com seção de 5x20 cm.
Caibro: os caibros dos pergolados deverão ser também em madeira de pinus tratado com seção 
de 5x15 cm. 
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Figura 06 – Barreira de pneus.  

 

 

Deverá ser construído em madeira tratada em autoclave nas dimensões conforme projeto;
O mesmo contará com escadas, ponte pênsil, plataforma da ponte, escalada de corda, 

em madeira, balanços de pneus, balanços infantis tipo “cadeirinha”, escada 
vertical/horizontal, tubo de descida, escalada por corda; 

de madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro deverão possuir nas suas 
racha galvanizada, assim como cinta perfurada galvanizada para evitar 

 
A fixação das estruturas de madeira será dada através de barras de aço roscada 

galvanizada Ø 12 mm com porcas duplas e arruelas também galvanizadas, que deverão 
sar toda a estrutura, conforme indicado em projeto. Todos os pregos e grampos a serem 

utilizados deverão ser galvanizados; 
A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto
O telhado da casa do Tarzan será de telhas de fibrocimento não inferior à 6mm.

Deverão ser executados quatro pergolados em madeira de Pinus tratado (autoclavado), 
nas dimensões especificadas em projeto. A fixação das peças da estrutura será com parafusos, 
porcas e arruelas galvanizadas, conforme projeto. A estrutura deverá ser fixada no solo a uma 
profundidade indicada em projeto, para isto deve-se proceder a escavação e compactação do 

: as colunas deverão ser em madeira de pinus tratado com seção de 19x19 cm.
as vigas dos pergolados deverão ser em madeira de pinus tratado com seção de 5x20 cm.

os caibros dos pergolados deverão ser também em madeira de pinus tratado com seção 
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Deverá ser construído em madeira tratada em autoclave nas dimensões conforme projeto; 
O mesmo contará com escadas, ponte pênsil, plataforma da ponte, escalada de corda, 

em madeira, balanços de pneus, balanços infantis tipo “cadeirinha”, escada 

de madeira roliça acima de 15 cm de diâmetro deverão possuir nas suas 
zada, assim como cinta perfurada galvanizada para evitar 

A fixação das estruturas de madeira será dada através de barras de aço roscada 
galvanizada Ø 12 mm com porcas duplas e arruelas também galvanizadas, que deverão 

sar toda a estrutura, conforme indicado em projeto. Todos os pregos e grampos a serem 

A estrutura deverá ser fixada no solo a uma profundidade indicada em projeto. 
nto não inferior à 6mm. 

em madeira de Pinus tratado (autoclavado), 
A fixação das peças da estrutura será com parafusos, 

A estrutura deverá ser fixada no solo a uma 
se proceder a escavação e compactação do 

: as colunas deverão ser em madeira de pinus tratado com seção de 19x19 cm. 
as vigas dos pergolados deverão ser em madeira de pinus tratado com seção de 5x20 cm. 

os caibros dos pergolados deverão ser também em madeira de pinus tratado com seção 
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6.2 - Pintura : Todo o pergolado receberá duas demãos de pin
definida pela equipe de engenharia da Secretaria de meio ambiente e planejamento.
 
7 – LIXEIRAS:  

Deverão ser instalados conjuntos de lixeiras papeleiras de coleta seletiva de resíduos seco 
e orgânico, capacidade 50 litros c
galvanizado modelo para fixar 02 caixas de lixo, conforme detalhamento e locais indicados em 
projeto. (Figura 07) . 
 

 
 

Escavação: Para a fixação das lixeiras o s
dimensões de 30x30x20 cm de acordo com o detalhamento do projeto.
Base de fixação: Após a escavação deve
suporte metálico das lixeiras no concreto ainda fresco.
 
 
8 – BANCOS DE JARDIM:  

Deverão ser instalados bancos de jardim conforme detalhamento e locais indicados em 
projeto, com pés e apoios em concreto e encosto e assento em madeira de Angelim ou similar, 
fixados na estrutura de concreto através de parafusos galvanizad
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Todo o pergolado receberá duas demãos de pintura Stain, em tonalidade a ser 
definida pela equipe de engenharia da Secretaria de meio ambiente e planejamento.

Deverão ser instalados conjuntos de lixeiras papeleiras de coleta seletiva de resíduos seco 
e orgânico, capacidade 50 litros com tampa em polietileno alta densidade e suporte metálico 
galvanizado modelo para fixar 02 caixas de lixo, conforme detalhamento e locais indicados em 

Figura 07  – Modelo das lixeiras. 

Escavação: Para a fixação das lixeiras o solo deverá ser escavado manualmente nas 
dimensões de 30x30x20 cm de acordo com o detalhamento do projeto. 
Base de fixação: Após a escavação deve-se executar a concretagem da base e chumbar o 
suporte metálico das lixeiras no concreto ainda fresco. 

Deverão ser instalados bancos de jardim conforme detalhamento e locais indicados em 
projeto, com pés e apoios em concreto e encosto e assento em madeira de Angelim ou similar, 
fixados na estrutura de concreto através de parafusos galvanizados.(Figur

Figura 08  – Modelo do banco. 

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

 

10 

tura Stain, em tonalidade a ser 
definida pela equipe de engenharia da Secretaria de meio ambiente e planejamento. 

Deverão ser instalados conjuntos de lixeiras papeleiras de coleta seletiva de resíduos seco 
om tampa em polietileno alta densidade e suporte metálico 

galvanizado modelo para fixar 02 caixas de lixo, conforme detalhamento e locais indicados em 

 

olo deverá ser escavado manualmente nas 

se executar a concretagem da base e chumbar o 

Deverão ser instalados bancos de jardim conforme detalhamento e locais indicados em 
projeto, com pés e apoios em concreto e encosto e assento em madeira de Angelim ou similar, 

ra 08). 
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9- SERVIÇOS FINAIS:  
 
Dos Complementos: 

A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução 
dos serviços. 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipa
adequados. 

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente 
da empresa executora dos serviços. 

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado.
A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável 

executados. 
A placa deverá ser afixada no início da obra. O modelo da mesma será fornecido pelo Dep. 

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

reavaliados pelas empresas pa
As propostas deverão contemplar materiais, mão
O prazo de conclusão desta obra é de 

 
 
 
Capão da Canoa, 11 de agost
 
 
 
 
_____________________________
RAFAELA MARQUES  -  ARQUITE
CAU-RS 88.236-4  
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A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipa

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente 
da empresa executora dos serviços.  

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado. 
A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços 

A placa deverá ser afixada no início da obra. O modelo da mesma será fornecido pelo Dep. 

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

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos.
O prazo de conclusão desta obra é de 120 dias. 

to  de 2021. 

_____________________________ 
ARQUITETA  
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A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos 

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente 

pela garantia dos serviços 

A placa deverá ser afixada no início da obra. O modelo da mesma será fornecido pelo Dep. 

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

obra e encargos. 


