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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Obra: Reforma e reparos para a manutenção do Centro de Cultura Érico Veríssimo. 

Descrição: Reforma envolvendo reparos no forro e telhado, pintura, serviços no palco, 

serviços em geral para a manutenção da edificação e readequação da rede de esgoto. 

Endereço: Av. Flávio Boianovski, 789, Bairro Zona Nova - Capão da Canoa/RS. 

 
 

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

construtivos a serem empregados para a execução do serviço. 

Justificam-se os serviços pela constatação de infiltração do telhado que danificaram as placas do 

forro do auditório, ajustes necessários na rede cloacal por obstrução da rede de esgoto dos sanitários, 

reparos na impermeabilização da laje de cobertura da entrada, reparos de pintura e outros que serão 

descritos para a manutenção da edificação.   

 Os serviços consistem em dar condições para que o prédio possa comportar eventos ou 

reuniões, garantindo o uso das instalações dentro da normalidade e em condições de saúde, eliminando-

se os focos de umidade presentes na edificação, evitando a deterioração de materiais.   

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

a execução dos serviços.   

  As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando 

das medições dos serviços, cabendo ao executante a responsabilidade pelo orçamento proposto.  

 
Local dos serviços:  
 
A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material necessário à 

implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do local das obras e dos 
serviços. Todos os serviços necessários, que exigem o uso de energia elétrica e de água, e outros, 
necessários para realizar as obras e/ou serviços, serão de responsabilidade da empresa executora e 
realizados com material próprio. 

O local onde estiver sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente isolado a fim de 
se evitar acidentes. 

 
Disposições Preliminares: 

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

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

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

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

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a 
execução de quaisquer serviços. 
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A Contratante manterá autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada. 

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

que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

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

empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à 

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

certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

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

especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à 

execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro 

da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos 

trabalhos. 

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

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das especificações 

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

deverão ser realizados. 

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

dificuldades dos serviços. 

Serão de competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos de 

serviços mal executados ou errados por sua culpa. 

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

serviços. 

 
 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 
 

1. SERVIÇOS INICIAIS 
 

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

seguir, e havendo necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo 

Setor de Engenharia da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento da Prefeitura Municipal de 

Capão da Canoa. 

 

 Nenhum serviço poderá ser iniciado antes da empresa obter a Ordem de Início de Serviço, 

fornecida pela FISCALIZAÇÃO deste município; 

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

 

- A empresa deverá instalar a placa da empresa com área mínima de 2,00 m² e com o nome do 

responsável técnico da mesma. Deverá ser confeccionada em chapa metálica a fim de resistir às 

intempéries durante todo período da obra, devendo ser pintada obedecendo à proporcionalidade do 

modelo. A placa deverá ser instalada em posição de destaque no local dos serviços, devendo a sua 

localização ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. A placa deverá ser afixada no início das 

obras, sendo que o modelo da mesma será fornecido pelo Departamento de Engenharia. 

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

da empresa, sendo que na ART ou RRT emitida deverá constar como contratante dos serviços a 

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa.  
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2. COBERTURA 
 

2.1. TELHAS DE FIBROCIMENTO 
 

 Por se tratar de trabalhos em altura, todos os serviços deverão ser realizados envolvendo a 

utilização de andaime para fins de segurança na execução dos serviços; 

 Devido à fragilidade da estrutura do telhado, os trabalhos sobre o telhado deverão ser 

executados com o auxílio de tábuas de madeira de 0,30 m de largura, a fim de impedir danos às 

telhas e sobrecarga pontual;  

 Deverá ser realizada uma verificação geral do telhado procedendo-se com os reparos 

necessários face à infiltração constatada (Figura 01); 

 

Figura 01: Detalhe do telhado 

 
 

 Os serviços consistem em vedar os pequenos furos existentes nas telhas oriundos de má 

perfuração para a fixação dos parafusos mediante o uso de material vedante aderente às telhas 

para a perfeita vedação;  

 Deverão ser removidas as telhas danificadas e com manta aluminizada para evitar a infiltração; 

 Serão instaladas novas telhas de fibrocimento de espessura 6 mm em área especificada em 

planilha; 

 A fixação das telhas deverá ser feita junto às terças através do conjunto de fixação com parafuso 

5/16” x 110 mm, anel de vedação e anel metálico, próprio para telhas de fibrocimento;  

 O aperto para fixar o conjunto de vedação deverá ser compatível para garantir a perfeita 

vedação do conjunto, mas sem causar fissura na telha por aperto excessivo; 

 Para garantir que não ocorra infiltração todos os parafusos do telhado deverão ser vedados com 

massa vedante própria para vedação de telhas de fibrocimento; 

 Serão removidas peças de cumeeira de fibrocimento que estão danificadas; 

 Deverão ser instaladas novas cumeeiras de fibrocimento 6 mm que deverão possuir o correto 

ângulo a ser verificado no telhado; 

 Alguns conjuntos de fixação deverão ser substituídos por estarem comprometidos pela corrosão;  



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 
Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento 

Av. Paraguassú, 1881 - Capão da Canoa/RS - 95.555-000 
Fone/Fax: (51) 3625-2112 

 

Página 4 de 18 

 

 Após a finalização dos serviços de vedação não poderá ser verificado qualquer ponto de 

infiltração de águas da chuva junto aos parafusos de fixação;  

 As telhas de beiral danificadas também deverão ser substituídas (Figura 02);  

 

Figura 02: Telhas de beiral danificadas 

 
 

 Ao final, deverá ser realizada a limpeza do telhado com a retirada de cacos de telhas, deixando-

o totalmente limpo para o livre escoamento das águas da chuva. 

 

2.2. REPAROS NO SPDA 

 

 Deverá ser verificada toda a rede de proteção do SPDA - Sistema de Proteção Contra 

Descargas Atmosféricas existente na edificação; 

 Deverão ser verificados os pontos de fixação da cordoalha do telhado, para-raio, isoladores, 

hastes, conectores, suportes de descida da cordoalha nas paredes e o aterramento, executando-

se a fixação necessária ou substituição de peças para a correta proteção da edificação. 

 
2.3. SERVIÇOS DE FUNILARIA JUNTO ÀS PLATIBANDAS 

 

 Deverá ser eliminada a infiltração e umidade junto à parede pelas chuvas; 

 Os pinos fixados na parte superior da platibanda na capa de alumínio deverão ser vedados para 

impedir a infiltração das águas da chuva nesses pontos;  

 Todos os pontos de fixação da chapa e emendas de transpasse, deverão ser revisados e 

devidamente vedados com material vedante específico para o material alumínio, que seja 

durável e que não sofra ressecamento pela ação dos raios solares para evitar as infiltrações pela 

ação das chuvas nesses pontos, utilizando-se o material antimofo e antifungo; 

 Deverá ser executada a vedação junto à parede, no contato entre a alvenaria e a chapa de 

alumínio. 
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2.4. BEIRAIS DO TELHADO 
 

 Considerando que o acabamento dos beirais é de PVC e estão danificados, assim como parte dos 
espelhos (tabeiras) também são de PVC, os mesmos serão removidos para substituição por forro 
e espelho de madeira de CEDRINHO (Figura 03);    
 

Figura 03: Detalhe do estado dos beirais 

 
 

 Os novos beirados serão executados com forro e espelhos em madeira de CEDRINHO, 
incluindo-se o roda-forro para o acabamento; 

 O forrinho do tipo macho/fêmea será com 10 cm de largura fixado em nova estrutura de madeira 
seca de eucalipto branco, aproveitando-se as terças pré-moldadas em balanço dos beirais do 
telhado com medida de 70 cm; 

 Todas as peças de madeira para o espelho que serão utilizadas terão 1" de espessura para 
cobrir 40 cm de espelho, devendo ser considerado a sobreposição entre as guias de madeira e 
uma saliência inferior de 1,5 cm abaixo do nível do forro; 

 As peças deverão estar secas e serem devidamente aplainadas e lixadas; 

 As novas peças de madeira receberão acabamento com 2 demãos de VERNIZ MARÍTIMO 
TRANSPARENTE de primeira qualidade do tipo “Premium” para a proteção da madeira contra a 
ação do intemperismo; 

 Ao final deverão ser fixadas passarinheiras em material plástico na tonalidade da telha sendo 
pregadas ao espelho com prego galvanizado para evitar a deterioração ou corrosão para evitar a 
entrada de aves nesses pontos; 

 Nos terminais dos beirais junto à platibanda, executar algeroz em alumínio fixada a alvenaria e 
com a vedação necessária.  
 
3. FORRO INTERNO DO AUDITÓRIO 

 

 As placas do forro danificadas pela umidade deverão ser removidas; 

 Os perfis metálicos que sustentam as placas acústicas do forro deverão ser nivelados e fixados 
nas partes danificadas a fim de que a dimensão do espaço com perfis do forro de cada placa 
esteja apta para a colocação das novas placas acústicas;   

 Serão fixadas novas placas no forro, considerando-se o mesmo material e dimensões existentes 

(Figura 04). 
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Figura 04: Forro do auditório danificado 

 
 

4. PISO DO AUDITÓRIO 
 

 As placas de borracha do tipo piso moeda faltantes ou que estão soltas deverão ser substituídas 
por novas placas de piso de borracha do tipo moeda de mesma espessura e modelo existente, 
inclusive nos locais onde as soleiras são do próprio piso de borracha. 

 
5. SERVIÇOS NA LAJE DE COBERTURA DA ENTRADA 

 

 Deverá ser realizada a varrição e a limpeza da laje eliminando-se a fuligem e acumulada sobre a 
laje; 

 Nas partes com manta danificada, revestir parte da laje e parte da parede em altura de 30 cm 
com manta asfáltica de espessura 4 mm (Figura 05); 

 
Figura 05: Detalhe da laje com infiltração 
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 Previamente à aplicação da manta asfáltica nesses locais, a superfície deverá ser limpa até que 

fique isenta de qualquer resíduo que prejudique a aderência e isolamento na superfície; 

 A limpeza deverá ocorrer nas paredes laterais internas, junto às laterais das vigas e na 

superfície da laje para possibilitar a impermeabilização com a manta asfáltica; 

 A manta também deverá ser colocada sobre as vigas existentes sobre a laje, com a finalidade de 

eliminar a umidade; 

 Especial cuidado deverá ser dispensado à impermeabilização junto à borda da seção de 

escoamento dos tubos, a fim de evitar a infiltração de água entre o fundo da laje, face da viga e 

a borda da seção de escoamento; 

 Portanto, a manta deverá ser instalada para o interior da tubulação de escoamento da laje para 

evitar a infiltração externa da seção da tubulação; 

 Para esses serviços deverá ser executado o reparo no entorno dos bocais da tubulação de saída 

com argamassa média impermeabilizada com aditivo impermeabilizante aglutinante para 

argamassa traço 1:5 cimento e areia; 

 Além dos bocais, também deverá ser reparada a argamassa desagregada de proteção da laje e 

vigas acima da laje com a argamassa impermeabilizada;  

 A impermeabilização das vigas e laje com a manta asfáltica deverá ocorrer somente após a cura 

da argamassa (Figura 06);   

 

Figura 06: Detalhe da laje de cobertura 
 

 
 

 Ao final dos serviços mencionados sobre a totalidade da laje e sobre as vigas deverão ser 
aplicadas duas demãos cruzadas de argamassa impermeabilizante a base de cimento Portland, 
quartzo, cargas minerais e aditivos especiais com preparo diluído em água do tipo “Selamix”. 
 

6. SERVIÇOS NOS SANITÁRIOS 
 

6.1. REFORMA EM ESQUADRIAS 

 

 O sanitário que possui os nichos das bacias com dimensões mínimas deverá ser readequado 
(Figura 07); 
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Figura 07: Sanitário para readequação 

 
 

 As portas e toda a estrutura de madeira atual deverão ser removidas para reaproveitamento 
posterior, após o aumento na profundidade dos nichos; 

 Deverá ser removido o revestimento das faces da alvenaria onde está fixada a estrutura de 
madeira e portas; 

 A remoção do revestimento deverá ser realizada juntamente com a argamassa de 
assentamento; 

 Para que os nichos tenham o aumento da profundidade em cerca de 30,00 cm de uso, deverá 
ser executada a alvenaria composta por blocos cerâmicos de 6 furos; 

 Para a perfeita aderência entre a alvenaria antiga e a nova alvenaria, os blocos serão 
assentados com argamassa polimérica utilizando-se a boa técnica conforme recomendação do 
fabricante com contra-fiadas, juntas secas horizontal e vertical, perfeitamente colocados em 
linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas, em perfeito nível, alinhadas e prumadas;  

 Para determinar o perfeito nível das fiadas assentadas com argamassa polimérica, somente a 
primeira fiada dos blocos de concreto pré-moldado será assentada com argamassa de cimento, 
cal e areia 1:2:8 rebaixadas a ponta de colher; 

 Para o assentamento da primeira fiada, também deverá ser removido o piso cerâmico na seção 
correspondente à parede que será executada; 

 Sobre a alvenaria deverá ser executado o chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3, espessura de 0,5 cm.  

 O emboço será executado em argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8, sobre o 
chapisco. Após a cura do emboço, deverá ser executada a limpeza das paredes. 

 O azulejo a ser executado deverá ser Classe A em tonalidade modelo e dimensão similar ao 
revestimento existente para a harmonia de acabamento; 

 Deverá ser assentado com argamassa colante de uso interno em todas as faces sobre o 
emboço, executando-se o devido rejuntamento industrial na mesma tonalidade existente. Ficará 
a cargo da FISCALIZAÇÃO a aprovação do emprego das referidas peças; 

 Para o arremate no piso no recorte e para partes do piso danificadas, assentar 
aproximadamente 5 m² de piso cerâmico Classe A antiderrapante com as peças similares em 
dimensão e tonalidade do piso existente aplicado com argamassa colante de 1ª qualidade, para 
a perfeita aderência e com rejuntamento;  

 Ao final deverá ser reinstalado todo o conjunto da estrutura de portas e marcos de madeira, 
executando-se o acabamento com duas demãos com esmalte sintético na tonalidade existente 
nas partes afetadas pela reforma no local;  
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 Nessas duas portas existentes deverão ser substituídas as 02 fechaduras, considerando-se a 
instalação de fechaduras do tipo para banheiro. As fechaduras serão em material aço inoxidável 
ou zamac com espelho e de maçanetas do tipo alavanca; 

 Também deverão ser substituídas 3 fechaduras das portas de sanitário existente ao lado desse;  

 Não serão aceitas fechaduras que contenham partes plásticas ou nylon. 
 

6.2. METAIS E OUTROS 
 

 Substituir 05 unidades de torneiras dos lavatórios por torneiras de ½” em metal cromado para 
lavatório e de uso em bancada com acionamento e fechamento automático, sem a necessidade 
de contato manual para o fechamento. Não serão aceitas torneiras em material ABS cromado; 

 Deverá ser instalado 1 (um) mecanismos de acionamento completo, torre de saída e de entrada 
de água, para caixa de descarga acoplada de bacia de louça, incluindo o botão externo de 
acionamento. Para a compatibilidade da peça, deverá ser verificada a peça instalada na caixa.  
 

7. COZINHA 
 

 Substituir a torneira de parede por torneira em metal cromado com altura da bica em média 
altura de ½” com acionamento com ¼ de volta. Não serão aceitas torneiras em material ABS; 

 Fazer os ajustes no ponto de água da torneira eliminando-se a derivação com tubulação 
aparente existente para o bebedouro; 

 Desobstruir a caixa de gordura e a tubulação até a caixa da rede de escoamento de esgoto; 

 Instalar tampa de PVC nesta caixa de gordura; 

 Executar a rede hidráulica para o bebedouro com tubulação aparente fixada com abraçadeiras 
na parede, com ponto de derivação do ponto de água do lavatório próximo. 

 
8. PISO DA CIRCULAÇÃO E NA ENTRADA DA EDIFICAÇÃO     

 

 Deverá ser removido o piso cerâmico que está sem aderência e em partes danificadas na área 
da circulação interna e na área coberta (Figura 08); 

 
Figura 08: Detalhe do piso danificado 

 

 
 

 Assentar aproximadamente 25 m² de piso cerâmico Classe A antiderrapante com as peças 

similares em dimensão e tonalidade do piso existente aplicado com argamassa colante de 1ª 
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qualidade área externa AC II, para a perfeita aderência, executando- se o devido rejuntamento 

industrial em tonalidade similar à existente; 

 Para restaurar o pavimento danificado em frente à edificação, deverá ser executada o pavimento 

de pedra utilizando-se a mesma pedra existente para a harmonia de acabamento e para evitar 

acidentes com pedestres no local (Figura 09);    

 

Figura 09: Pavimento danificado na área externa 

 
 

9. REPAROS EM PAREDES, FISSURAS E PINTURA GERAL DE REVITALIZAÇÃO 
 

9.1. SERVIÇOS NAS PAREDES INTERNAS 
 

 Realizar os reparos necessários no reboco pobre nas paredes junto ao piso, e que está sob 
efeito de descolamento e esfarelamento devido à umidade e à presença de mofo; 

 Os serviços devem compreender a demolição/retirada desse reboco pobre e a realização de 
novo reboco no local com massa única como preparo para a nova pintura (Figura 10). 

 
Figura 10: Detalhe da pintura danificada na base da parede 
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 As paredes deverão ser reparadas mediante o uso de lixas e espátula, removendo-se todo o 

material degradado do reboco; 

 Juntamente com a restauração das paredes, as fissuras existentes nas paredes também deverão 

ser reparadas; 

 No caso das fissuras, em função da pouca espessura, o reparo deverá ser executado com selante 

acrílico flexível para fissuras e trincas externas de movimentos moderados do tipo “Sikacryl” 

aplicado em pistola aplicadora com cartucho do produto; 

 O produto irá permitir a aderência de pintura posteriormente; 

 A fissura deverá ser limpa para a remoção de todo o farelo de reboco com espátula, com posterior 

remoção do farelo e poeira; 

 Após aplicar o produto com pistola, alisar para o acabamento com espátula para a remoção do ar, 

nivelando-se o produto na parede; 

 Antes da cura, o excesso do produto também poderá ser removido com pano úmido; 

 Após 24 horas deverá ser aplicada a massa PVA, posteriormente deve-se utilizar lixa para o 

acabamento; 

 Nos locais a serem reparados, a pintura deverá ser executada na mesma tonalidade da parede 

existente; 

 Deverá ser executada a pintura geral nas paredes do saguão, auditório e na circulação de acesso 

às salas e salas; 

 Nas partes inferiores das paredes junto ao piso o acabamento também será com a mesma 

tonalidade existente para a harmonia de acabamento; 

 Deverá ser utilizada fita crepe para delimitar a pintura em marcos para o perfeito acabamento, com 

cuidado também es espelhos das caixas da rede ele´trica; 

 Previamente à pintura, deverá ser aplicado selador para paredes nos locais onde a parede será 

reparada; 

 Após os reparos, a parede deverá ser pintada mediante a aplicação de 2 (duas) demãos de tinta 

acrílica interna/externa semibrilho em tonalidade conforme descrito. 

 Será revitalizado o corrimão de madeira da rampa de acesso no saguão; 

 O corrimão deverá ser lixado previamente para posterior aplicação de duas demãos de esmalte 

sintético na cor branco para o acabamento; 

 A restauração também deverá ser executada na escada de acesso ao palco e na borda do palco 

que estão quebrados, refazendo-se o requadro para a restauração; 

 Realizar os serviços de pintura para a revitalização nesses locais na tonalidade existente. 

 

9.2. SERVIÇOS NAS PAREDES EXTERNAS, VIGAS E BLOCOS  

 

 Os serviços de reparo nas paredes externas serão executados conforme descrito nas paredes 

internas; 

 Os tubos de escoamento das platibandas deverão ser pintados com a mesma tonalidade 

existente na face externa das vigas para a harmonia no acabamento; 

 A viga baldrame e blocos deverão ter a pintura restaurada mediante a raspagem do revestimento 

como preparo para a nova pintura;  

 Nas partes desagregadas do reboco deverá ocorrer a restauração com argamassa média no 

traço 1:5 cimento e areia; 

 Deverão ser restauradas também com argamassa o reboco das seções dos pilares danificados 

(Figura 11); 
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Figura 11: Detalhe para pintura e reparo fachadas 

 
 

 Previamente à pintura, deverá ser aplicado selador para paredes nos locais onde ocorrerá o 
reparo;  

 Após os reparos, deverá ocorrer a pintura nesses locais restaurados e em todas as partes 
pintadas da fachada, pilares e vigas, mediante a aplicação de 2 (duas) demãos de tinta acrílica 
interna/externa semibrilho de 1ª qualidade em tonalidade a definir, a fim de restaurar a totalidade 
da pintura da edificação, interna e externa; 

 Os pilares externos que são pintados serão pintados com tinta semibrilho exterior de 1ª linha em 
tonalidade a definir; 

 A antiga caixa de medição deverá ser demolida e realizados os serviços de arremate com 
argamassa e o assentamento de plaquetas para a harmonia de acabamento (Figura 12); 

 
Figura 12: Detalhe da antiga caixa de medição a demolir 

 
 

 As plaquetas de revestimento das paredes que estão sem aderência deverão ser removidas; 

 Na área onde ocorrer a remoção das plaquetas e nas partes faltantes deverá ser executado 

novo assentamento, considerando-se a execução em plaquetas de mesma dimensão e 

tonalidade das plaquetas existentes para a harmonia no acabamento; 

 As plaquetas também deverão ser assentadas no contorno dos vãos onde estão instalados os 

aparelhos de ar condicionado de parede; 
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 As plaquetas serão assentadas com argamassa colante industrial de uso externo AC III de 
primeira qualidade; 

 O rejuntamento deverá ser realizado com argamassa com cimento e areia fina, devendo ser 
executada com a técnica adequada;    

 Ao final deverá ser realizada a limpeza das plaquetas para o perfeito acabamento dos serviços; 

 As plaquetas e juntas afetadas por pichação devido ao vandalismo deverão ser limpas com 
produto a base de solução ácida para limpeza e amônia.    

 
10. SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS  

 

 Deverão ser removidos os vidros danificados das janelas externas da edificação; 

 Os vidros deverão ser recolocados nas partes faltantes e nos locais onde serão removidos os 
vidros danificados; 

 Serão instalados novos vidros do tipo fume de espessura 4 mm na mesma tonalidade existente e 
fixados com neoprene; 

 Ao final deverá ocorrer a limpeza dos vidros. 
 

11. REFORMA DA CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA 
 

 Deverá ser reformada a caixa de medição de energia (Figura 13); 
 

Figura 13: Detalhe do estado da caixa de medição de energia 

 
 

 Deverá ser reformada a porta dupla de veneziana de madeira, ajustando-se as portas e 
fechadura padrão CEEE e ferragens de fixação das portas; 

 Ao final dos ajustes deverá ser executado o acabamento com duas demãos de esmalte sintético 
na cor branco; 

 A laje de proteção da caixa de medição deverá ser impermeabilizada com 4 demãos de 
hidroasfalto para evitar infiltração; 

 Também deverá ser executado reparos com massa única na laje junto ao eletroduto da caixa.  
 

12. REFORMA DO PALCO 
 

 Deverá ser reparado o piso laminado e rodapé que estão danificados devido à ação da umidade 

(Figura 14); 
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Figura 14: Detalhe do piso laminado danificado 

 
 

 Deverão ser executadas juntas de dilatação a fim de que o piso fique nivelado, eliminando-se as 
elevações por compressão lateral das lâminas do piso; 

 Executar a dilatação também junto aos rodapés para evitar nova ocorrência de mesma natureza; 

 Para a execução das juntas de dilatação do piso deverão ser consideradas as recomendações 
do fabricante do piso. 
 

13. REPAROS NO PASSEIO E MEIO-FIO 
 

 Deverá ser reparado o passeio público danificado junto à entrada de serviço do palco, 
escavando-se em volume necessário para o preparo da base (Figura 15); 

 
Figura 15: Detalhe do passeio danificado 

 
 

 Assentar placas de piso de concreto de dimensão 50 x 50 cm padrão do pavimento existente 

com o devido preparo da base de argamassa com prévio lastro de brita de 5 cm com o rejunte 

com argamasse e areia fina; 

 Executar o meio-fio para o alinhamento e a contenção do passeio; 

 Os meio-fios serão executados em concreto pré-moldado em dimensões com 0,30 m de altura, 
0,12 m na face superior, de 0,15 m na base e comprimento de 1,00 m com espelho de 17cm. 
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14. RESTAURAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS DO LAGO 
 

 Deverá ser executada a limpeza e restauração do revestimento da casa de máquinas, mediante 
a limpeza da pichação do revestimento; 

 Deverá ser utilizado o mesmo produto para a limpeza das plaquetas da Casa e Cultura, produto 
a base de solução ácida para limpeza e amônia (Figura 16); 

 
Figura 16: Detalhe da casa de máquinas 

 
 

 A porta metálica existente deverá ser removida para a instalação de outra porta metálica; 

 A nova porta será executada em material metálico do tipo venezianada em uma única folha de 
dimensão 0,80 1,90 m (Figura 17); 

 
Figura 17: Detalhe da porta da casa de máquinas 

 
 

 O novo marco deverá ser chumbado no contorno da alvenaria com dobradiças reforçadas macho 

fêmea do tipo serralheiro; 

 Realizar o acabamento no contorno do vão da nova porta; 

 Na junção da folha da porta com o marco deverá ser instalada olhal para a inserção de cadeado; 

 Além do cadeado na porta deverá ser instalada uma fechadura do tipo serralheiro com cilindro; 
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 Executar acabamento com uma demão de fundo para metais com duas demãos de esmalte; 

 Deverá ser realizada a restauração na estrutura de concreto armado da cobertura da casa de 

máquinas (Figura 18); 

 
Figura 18: Estrutura a ser restaurada 

 

 
 

 Deve ser realizado o tratamento da armadura exposta da laje de cobertura, com a remoção do 

concreto solto, recuperação da armadura não comprometida com perda de seção inferior a 10% 

através de escovão de aço, tratamento anti-ferrugem com inibidor de corrosão, tipo PCF ou TF7 e 

reconstituir a estrutura com graute, para a armadura depois de tratada fique recoberta e protegida; 

 Refazer a seção com requadros com graute com recobrimento mínimo sobre a armadura de 3,00 

cm para evitar novo processo de corrosão; 

 Na mureta no entorno da casa de máquinas também restaurar o reboco danificado, ocorrendo o 

mesmo em todas as partes que carecem de reparo; 

 Executar a limpeza prévia da laje e impermeabilizar a cobertura com 4 demãos de hidroasfalto;  

 Executar a pintura de acabamento após a cura com uma demão de selador acrílico pigmentado 

exterior e de duas demãos de tinta acrílica semibrilho exterior em tonalidade a definir, executando-

se o acabamento em todas partes da edificação da casa de máquinas; 

 Na caixa de passagem da rede de esgoto ao lado da casa de máquinas colocar uma tampa de 

concreto armado de dimensão 60 x 60 x 10 cm de espessura; 

 Instalar na caixa de medição trifásica da casa de máquinas uma tampa de policarbonato padrão 

CEEE em tamanho compatível com a caixa existente.       

 

15. READEQUAÇÃO DA REDE CLOACAL 

 

 Deverá ser executada a readequação da rede cloacal face à obstrução da rede cloacal que vem 

ocasionando problemas nos sanitários pela falta de escoamento na rede; 

 Deverá ser removido e reassentadas as placas de concreto de 50x50 cm do passeio público, 

executada a escavação necessária e assentada nova rede com tubo coletor de esgoto no trecho 

com tubos de PVC DN 110 mm com junta elástica JEI na cor “laranja”; 
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 Remover as peças de blocos intertravados de concreto da via pública para a instalação da 

tubulação e da caixa de inspeção e reassentar as peças com rejuntamento com pó de brita para o 

acabamento ao final; 

 Serão executadas um total de 04 caixas de inspeção em concreto pré-moldado de dimensão 60 

x 60 x 60 cm com tampa de concreto armado de espessura 10 cm para a condução dos 

resíduos, executando-se a canalização entre as caixas para a condução até a rede de esgoto da 

concessionária existente próxima na via pública; 

 Realizar os serviços necessários para a execução das caixas e tubulação envolvendo a 

escavação, o reaterro com areia e o acabamento final.   

 

16. LIMPEZA FINAL 

 

 Para que se efetive a entrega da obra, a empresa responsável pelos serviços deverá efetuar o 

transporte de qualquer resíduo de material de obra ou entulho responsabilizando-se pela limpeza 

final da obra; 

 O local deverá, ainda, estar isento de poeira e sem manchas de tintas ou emulsão asfáltica 

aderidas em piso ou paredes; 

 Após a conclusão das obras, o local de instalação dos serviços deverá estar nas condições 

idênticas às encontradas, sem qualquer incidência de ônus para o contratante. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 Os materiais a serem utilizados devem ser de 1ª qualidade e fabricados de acordo com a NBR;  

 Todos os materiais deverão possuir a certificação do INMETRO e obter aprovação prévia da 

fiscalização; 

 Os metais serão da marca DECA, DOCOL, MEBER ou similar. Todos os materiais deverão obter 

aprovação prévia da Fiscalização;  

 Os materiais a serem utilizados para acabamento em pintura devem ser de 1ª qualidade, das 

marcas Renner, Suvinil, Coral ou similar. 

  

DOS SERVIÇOS: 

 

 Os serviços devem seguir o memorial descritivo e planilha orçamentária; 

 No caso de demolições deverão ser seguidos rigorosamente os preceitos das normas da ABNT, 

a NR 18, NR 25 e demais leis e normas técnicas vigentes referentes à segurança do trabalho, 

através de utilização de equipamentos e procedimentos adequados bem como E.P.I.’s 

apropriados. 

 Além da segurança dos operários, também será de inteira responsabilidade da empresa 

executora dos serviços a segurança dos transeuntes próximo ao local dos serviços.  

 

DOS COMPLEMENTOS: 

 

Os locais dos serviços deverão ser entregues limpos e em perfeito estado. Entulhos, ferramentas e 

sobras de materiais serão totalmente removidos, ficando o local em perfeitas condições de 

habitabilidade, funcionamento e segurança.  
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Mesmo depois de entregue a obra, a empresa será responsável pela garantia dos serviços 

executados. 

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

pelas empresas participantes do certame licitatório. 

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

O prazo de conclusão desta obra é de 90 dias. 

 

Capão da Canoa, 14 de julho de 2017. 

 

 

Filipe Brehm Marques da Silva                                            Jonatas Luz Dariva 
Eng.º Civil CREA /RS 171.406                  Eng.º Civil CREA /RS 183.797 
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