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Obra: Remoção de telhado do pavilhão de triagem de resíduo

Endereço: Estrada da Laguna

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade 

execução de remoção do telhado 

também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na

projetos, prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em planta

Em função das recentes chuvas e vendavais, o pavilhão de triagem de resíduos do Aterro 

Sanitário cedeu e parte do seu telhado e estrutura

estrutura da região. A estrutura do pavilhão é realizada em madeira e a cobertura com telhas de 

fibroamianto. O prédio de triagem de resíduos é vizinho ao pavilhão novo onde 

triagem. Além disso, entre os prédios dos

após a compactação. Um possível desabamento do pavilhão de triagem de resíduos pode acarretar 

em danos aos demais prédios colocando em risco as condições estruturais dos demais prédios do 

Aterro Sanitário.  

As estruturas de madeira do pavilhão de triagem de resíduos sólidos apresentam avançado 

processo de deterioração em função das intempéries, pois parte da c

fibroamianto não existem mais deixando a estrutura de madeira completamente exposta. Tal 

processo acelerou a deterioração de todo pavilhão de triagem de resíduos sólidos.

possível desabamento pode danificar de forma significativa as esteiras e o pavilhão 

triagem, afetando a operação do aterro ou até mesmo acarretar 

Aterro, resultando em maiores danos e prejuízos ao Município de Capão da Canoa.
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

ção de telhado do pavilhão de triagem de resíduo 

Estrada da Laguna - Km 05 - Capão da Canoa - RS 

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução 

do telhado no galpão de triagem do aterro sanitário

também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na

projetos, prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em planta. 

Em função das recentes chuvas e vendavais, o pavilhão de triagem de resíduos do Aterro 

Sanitário cedeu e parte do seu telhado e estrutura apresentam riscos à segurança 

. A estrutura do pavilhão é realizada em madeira e a cobertura com telhas de 

O prédio de triagem de resíduos é vizinho ao pavilhão novo onde 

entre os prédios dos pavilhões existe um galpão onde são armazenados packs 

após a compactação. Um possível desabamento do pavilhão de triagem de resíduos pode acarretar 

rédios colocando em risco as condições estruturais dos demais prédios do 

As estruturas de madeira do pavilhão de triagem de resíduos sólidos apresentam avançado 

processo de deterioração em função das intempéries, pois parte da c

não existem mais deixando a estrutura de madeira completamente exposta. Tal 

processo acelerou a deterioração de todo pavilhão de triagem de resíduos sólidos.

possível desabamento pode danificar de forma significativa as esteiras e o pavilhão 

triagem, afetando a operação do aterro ou até mesmo acarretar na paralisação da operação do 

Aterro, resultando em maiores danos e prejuízos ao Município de Capão da Canoa.
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orientar a execução dos serviços para 

no galpão de triagem do aterro sanitário, neste município. Serve 

também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos 

Em função das recentes chuvas e vendavais, o pavilhão de triagem de resíduos do Aterro 

apresentam riscos à segurança dos trabalhadores e 

. A estrutura do pavilhão é realizada em madeira e a cobertura com telhas de 

O prédio de triagem de resíduos é vizinho ao pavilhão novo onde estão as esteiras de 

pavilhões existe um galpão onde são armazenados packs 

após a compactação. Um possível desabamento do pavilhão de triagem de resíduos pode acarretar 

rédios colocando em risco as condições estruturais dos demais prédios do 

As estruturas de madeira do pavilhão de triagem de resíduos sólidos apresentam avançado 

processo de deterioração em função das intempéries, pois parte da cobertura das telhas de 

não existem mais deixando a estrutura de madeira completamente exposta. Tal 

processo acelerou a deterioração de todo pavilhão de triagem de resíduos sólidos. Ademais, um 

possível desabamento pode danificar de forma significativa as esteiras e o pavilhão novo de 

na paralisação da operação do 

Aterro, resultando em maiores danos e prejuízos ao Município de Capão da Canoa. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Secretaria de Meio Ambiente

Av. Paraguassú, 1881 

 

 

 

Além da remoção das telhas do galpão de triagem de resíduos serão removidas as telhas do 

galpão existente entre o pavilhão novo e antigo. Tal processo será realizado visando a construção 

de galpão futuro, sendo assim será considerada a remoção do telhado d

resíduos e do galpão existente entre os pavilhões.

Por todos os motivos citados anteriormente, o pavilhão de triagem apresenta risco iminente 

de desabamento, sendo assim é de vital importância proceder com a retirada das telhas da form

mais breve possível. A região está interditada para evitar possíveis acidentes, porém o desabamento 

do mesmo pode colocar em risco os prédios em anexo.

Disposições Preliminares

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Nor

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas

especificações. 

Todos os detalhes constantes dos 

assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes do

fazendo parte integrante do projeto.
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Figura 01 – Estrutura existente 

Além da remoção das telhas do galpão de triagem de resíduos serão removidas as telhas do 

galpão existente entre o pavilhão novo e antigo. Tal processo será realizado visando a construção 

de galpão futuro, sendo assim será considerada a remoção do telhado d

resíduos e do galpão existente entre os pavilhões. 

Por todos os motivos citados anteriormente, o pavilhão de triagem apresenta risco iminente 

de desabamento, sendo assim é de vital importância proceder com a retirada das telhas da form

mais breve possível. A região está interditada para evitar possíveis acidentes, porém o desabamento 

do mesmo pode colocar em risco os prédios em anexo. 

Disposições Preliminares 

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Nor

Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas

Todos os detalhes constantes dos projetos e não mencionados neste Memorial

como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos projetos, serão interpretados como 

fazendo parte integrante do projeto. 

Pavilhão de triagem  Pavilhão de triagem novo

Galpão entre 
os pavilhões 

REMOVER TELHADO 
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Além da remoção das telhas do galpão de triagem de resíduos serão removidas as telhas do 

galpão existente entre o pavilhão novo e antigo. Tal processo será realizado visando a construção 

de galpão futuro, sendo assim será considerada a remoção do telhado do Pavilhão antigo de 

Por todos os motivos citados anteriormente, o pavilhão de triagem apresenta risco iminente 

de desabamento, sendo assim é de vital importância proceder com a retirada das telhas da forma 

mais breve possível. A região está interditada para evitar possíveis acidentes, porém o desabamento 

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas da 

e as normas citadas no decorrer destas 

e não mencionados neste Memorial descritivo, 

, serão interpretados como 

Pavilhão de triagem novo 
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Nenhuma alteração nos 

sem consulta prévia e auto

A Fiscalização poderá impugnar qualquer 

especificações. 

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

a execução de quaisquer serviços.

A Contratante manterá 

controle e fiscalização das obras e serviços de

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

sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão

mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos

definitivos ou temporários.

Todos os materiais a serem emp

primeira qualidade e, estarem de acordo com as

aprovação da Fiscalização, com exceção

explícito o reaproveitamento.

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a

empregados nos serviços, antes de executá

à Contratada a apresentação de informação, por

certificados de ensaios relativos

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

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as

necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a

qualquer membro da equipe técnica

desenvolvimento dos trabalhos.

A Contratada deverá responsabilizar

serviços ou em consequência

desses danos. 

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

na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constante

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

deverão ser realizados. 
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Nenhuma alteração nos projetos fornecidos, bem como nessas especificações

sem consulta prévia e autorização da Fiscalização. 

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

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

execução de quaisquer serviços. 

manterá autoridade para exercer, toda e qualquer 

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

sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de

que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos

definitivos ou temporários. 

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 de eventuais serviços de remanejamento onde estiver

mento. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a

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

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

ecessárias 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 

trabalhos. 

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no

consequência destes, arcando com os prejuízos que possam oco

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

tação dos detalhes construtivos e das recomendações constante

, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que 
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fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita 

em desacordo com os projetos e 

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

 ação de orientação geral, 

construção, exercidos pela Contratada. 

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

especificações. 

de-obra, o transporte e tudo 

que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles 

regados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 

especificações, devendo ser submetidos à 

de eventuais serviços de remanejamento onde estiver 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem 

Fiscalização poderá solicitar 

is de origem dos materiais ou de 

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

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades 

Fiscalização poderá solicitar a substituição de 

da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao 

por quaisquer danos provocados no decorrer dos 

possam ocorrer com o reparo 

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

tação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes nas presentes 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
Secretaria de Meio Ambiente

Av. Paraguassú, 1881 

 

 

Para a segurança dos operários devem ser utilizados tod

em altura segundo as Normas Regulamentadoras.

Canteiro de Obras:

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

canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar nas 

condições idênticas às encontradas. Sem ônus ao contratante.

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

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

executora, realizados com 

Disposições gerais:

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

 

1 – Remoção da cobertura

Deverá ser executada

do Aterro Sanitário de Capão da Canoa. A demolição deverá ser realizada com caminhão 

hidráulico com alcance de no mínimo 9,70 metros. Em função da condição atual do 

triagem é VEDADA a possibilidade de 

que acesse o pavilhão internamente, evitando assim, riscos de acidentes.

 

Após a remoção

cuidadosa evitando danos as telhas removidas para posterior reaproveitamento. O local para 

acomodação das telhas de fibro
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Para a segurança dos operários devem ser utilizados todos os EPI’s inerentes para trabalhos 

undo as Normas Regulamentadoras. 

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

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

canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar nas 

condições idênticas às encontradas. Sem ônus ao contratante. 

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

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

executora, realizados com material próprio e sem ônus para o contratante.

Disposições gerais: A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidad

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

ção da cobertura:  

Deverá ser executada a demolição do telhado do  pavilhão de triagem de resíduos 

do Aterro Sanitário de Capão da Canoa. A demolição deverá ser realizada com caminhão 

hidráulico com alcance de no mínimo 9,70 metros. Em função da condição atual do 

triagem é VEDADA a possibilidade de executar a demolição com andaime ou qualquer outra forma 

que acesse o pavilhão internamente, evitando assim, riscos de acidentes. 

Figura 02 - Parte do telhado a ser removido 

Após a remoção, as telhas deverão ser acomodas em local limpo e protegido de forma 

cuidadosa evitando danos as telhas removidas para posterior reaproveitamento. O local para 

acomodação das telhas de fibroamianto será delimitado pela Fiscalização.
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os os EPI’s inerentes para trabalhos 

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 

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

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

material próprio e sem ônus para o contratante. 

A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade 

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

pavilhão de triagem de resíduos 

do Aterro Sanitário de Capão da Canoa. A demolição deverá ser realizada com caminhão guindauto 

hidráulico com alcance de no mínimo 9,70 metros. Em função da condição atual do pavilhão de 

executar a demolição com andaime ou qualquer outra forma 

 

, as telhas deverão ser acomodas em local limpo e protegido de forma 

cuidadosa evitando danos as telhas removidas para posterior reaproveitamento. O local para 

será delimitado pela Fiscalização. 
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Eventuais telhas que se

alojadas em container específico, determinado pela Fiscalização, para após o término do serviço ser 

direcionado ao ecoponto de Capão da Canoa. 

2 Dos Complementos: 

A empresa deverá manter o 

dos serviços. 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos 

adequados. 

A responsabilidade da segurança dos operári

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 

executados. 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidade

reavaliados pelas empresas participantes da licitação.

As propostas deverão contemplar materiais, 

O prazo de conclusão desta obra é de 
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Eventuais telhas que sejam danificadas ou quebradas no processo de remoção, deverão ser 

alojadas em container específico, determinado pela Fiscalização, para após o término do serviço ser 

direcionado ao ecoponto de Capão da Canoa.  

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

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 Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidade

reavaliados pelas empresas participantes da licitação. 

As propostas deverão contemplar materiais, mão de obra e encargos.

O prazo de conclusão desta obra é de 30 dias. 

Capão da Canoa, 

            ________________________________
Filipe Brehm Marques da 
       Eng. Civil CREA/RS 171.406
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jam danificadas ou quebradas no processo de remoção, deverão ser 

alojadas em container específico, determinado pela Fiscalização, para após o término do serviço ser 

local da obra sinalizada durante todo o período de execução 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos 

os, transeuntes e veículos será inteiramente da 

A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços 

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

e encargos. 

 
 
 

Capão da Canoa, 05 de outubro de 2021. 

____________________ 
Filipe Brehm Marques da Silva 

Eng. Civil CREA/RS 171.406  
   


