
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
  

Av. Paraguassú, 1881 

 

 

Obra:Reforma CRAS – General Osório
Endereço:Av. General Osório, 
 

 O Presente Memorial tem por finalidade orientar a execução
construtivos a serem empregados
a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo 

Os serviços consistem e
novo piso. Após, serão instala

Deverá ser executad
conforme projeto. A disposição da nova rede elétrica, que terá a execução 
aparentes e caixas do tipo Condulet

Considerar-se-á, para efeito de execução, todos os materiais incluindo
necessária para a remoção e instalação das divisórias e a remoção e o 
porcelanato com argamassa colante
os serviços elétricos junto ao piso 
mão-de-obra. 

Será modificado o layout em um dos acessos ao prédio.

Juntamente com os serviços 
esquadrias de alumínio e grades também em alumínio.

Será substituído o telhado e seu madeiramento de forma integral.

  As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em 
aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao 
proposto. 

 

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 nã
como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos proj
integrantes do projeto. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

General Osório 
General Osório, 835 - B. Santa Luzia - Capão da Canoa/RS.

O Presente Memorial tem por finalidade orientar a execução dos serviços
construtivos a serem empregados. Serve também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham 
a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo as cotas e detalhamentos indicados em planta.

Os serviços consistem em demolir as divisórias existentes, para remover o piso, nivelar e assentar 
instaladas novas divisórias com o mesmo layout.  

a a infraestrutura da rede elétrica com eletro calha
A disposição da nova rede elétrica, que terá a execução 

Condulet. 

á, para efeito de execução, todos os materiais incluindo
para a remoção e instalação das divisórias e a remoção e o assentamento do 

argamassa colante AC III, bem como o rejunte após o assentamento do 
junto ao piso também serão considerados os materiais necessários

Será modificado o layout em um dos acessos ao prédio. 

Juntamente com os serviços haverá a substituição de todas esquadrias precárias de madeira
esquadrias de alumínio e grades também em alumínio. 

substituído o telhado e seu madeiramento de forma integral. 

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

OSIÇÕES 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 
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Capão da Canoa/RS. 

os serviços, fixando os métodos 
. Serve também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham 

s cotas e detalhamentos indicados em planta. 

existentes, para remover o piso, nivelar e assentar 

eletro calha(NBR) pertinente ao uso 
A disposição da nova rede elétrica, que terá a execução utilizando-se eletrodutos 

á, para efeito de execução, todos os materiais incluindo-se a mão-de-obra 
assentamento do novo piso de 

assentamento do novo piso. Para 
necessários juntamente com a 

esquadrias precárias de madeira por 

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

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. 

o mencionados neste Memorial Descritivo, assim 
etos, serão interpretados como parte 
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Nenhuma alteração nos projetos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita 
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 proj
execução de quaisquer serviços.

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

Fica assegurado à Fiscali
estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras dos materiais a serem empregados nos 
serviços, antes de executá-los.
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
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 espe
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 
serviços mal executados ou errados por sua culpa.

 

 

 

 

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

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

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

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

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

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras dos materiais a serem empregados nos 
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 

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 

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

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

Serão de competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos de 
serviços mal executados ou errados por sua culpa. 
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Nenhuma alteração nos projetos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem 
consulta prévia e autorização dos autores do projeto e aprovação da Contratante. 

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

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

A Contratante manterá autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle 
 

zação o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras dos materiais a serem empregados nos 
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 

, 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 

ontratada, 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 

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

as despesas com a demolição e reparos de 
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A empresa executora d
para mobilização, manutenção e desmobilização do local d
cabos elétricos. 

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

A seguir será descrito, de 

 

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS:

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com 
a seguir, e havendo necessidade de 
Engenharia da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento

 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 
RRT de execução dos serviços conforme contratado.

 

1. INSTALAÇÃO DA PLACA:

 Instalação da placa da 
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

 

 

2. REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS
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A empresa executora dos serviços será responsável pelo fornecimento do material necessário 
mobilização, manutenção e desmobilização do local dos serviços, tais como 

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

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

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto e 
a seguir, e havendo necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo Setor de 
Engenharia da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento. 

Nenhum serviço poderá ser iniciado antes da empresa obter a Ordem de Início de Serviço, 
fornecida pela FISCALIZAÇÃO deste município; 

Ordem de Início de Serviço somente será fornecida após o fornecimento da ART ou 
RRT de execução dos serviços conforme contratado. 

INSTALAÇÃO DA PLACA: 

Instalação da placa da empresa com área mínima de 2,50
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 
ua 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. 

REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 

000 

será responsável pelo fornecimento do material necessário 
, tais como máquinas elétricas e 

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

forma simplificada, o modo de execução para a realização dos serviços. 

o projeto e as especificações descritas 
alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo Setor de 

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

somente será fornecida após o fornecimento da ART ou 

empresa com área mínima de 2,50m² e com o nome do 

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 

A placa deverá ser afixada no início das obras, sendo que o modelo da mesma será 
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 Serão removidas as divisórias 
layout; 

 A reforma será executada conforme projeto para possibilitar a utilização do espaço já 
prevendo a mobília disponível e outras a serem adquiridas

 

3. REMOÇÃO DO PISO

 O piso na área de projeto 
porcelanato. O limite de remoção na circulação será limitado pela junta do atual piso

 Visando ao perfeito acabamento, nos locais de emenda dos pisos que serão 
com o novo piso, deverá ser utilizada máquina de corte para pisos para que o corte seja o mais retilíneo 
possível para a emenda. 

 

4. ASSENTAMENTO DO 

 Com o antigo piso removido, para o perfeito nivelamento em toda a área, a base do
piso deverá ser regularizada 
traço 1:4com espessura aproximada de 2
da remoção do piso; 
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Serão removidas as divisórias leves indicadas em planta para a modificação do atual 

A reforma será executada conforme projeto para possibilitar a utilização do espaço já 
prevendo a mobília disponível e outras a serem adquiridas. 

Divisórias a serem removidas. 

REMOÇÃO DO PISO 

na área de projeto será removido para possibilitar a execuç
. O limite de remoção na circulação será limitado pela junta do atual piso

Visando ao perfeito acabamento, nos locais de emenda dos pisos que serão 
com o novo piso, deverá ser utilizada máquina de corte para pisos para que o corte seja o mais retilíneo 

ASSENTAMENTO DO PISO EM PORCELANATO 

Com o antigo piso removido, para o perfeito nivelamento em toda a área, a base do
 executando-se uma camada com argamassa média de cimento e areia com 

com espessura aproximada de 2,5 cm. Previamente deverá ser removida toda a poeira 
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planta para a modificação do atual 

A reforma será executada conforme projeto para possibilitar a utilização do espaço já 

 

será removido para possibilitar a execução de novo piso em 
. O limite de remoção na circulação será limitado pela junta do atual piso em porcelanato; 

Visando ao perfeito acabamento, nos locais de emenda dos pisos que serão mantidos 
com o novo piso, deverá ser utilizada máquina de corte para pisos para que o corte seja o mais retilíneo 

Com o antigo piso removido, para o perfeito nivelamento em toda a área, a base do novo 
média de cimento e areia com 

. Previamente deverá ser removida toda a poeira originária 
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 Essa regularização servirá para compensar as irregularidades e vazios após a remoção do 
piso, que na prática é comum a 

 Será fornecido e assentado o 
com as peças nas dimensões 0,60x 0,60 m
porcelanato (ACIII), aplicado em perfeito esquadro, através do uso de desempenadeira dentada e martelo 
de borracha; 

 O piso deverá ter acabamento polido 
definida pelo departamento de engenharia
sequência de serviço; 

 O modelo do 
Engenharia da Prefeitura; 

 O piso será assentado 
interno com uso de espaçadores de 1,00 mm; 

 Após o assentamento e constatada a aderência do piso será executado o rejuntamento com 
o uso de rejunte industrial; 

 Deverá ser instaladas soleiras 
de largura e deverá ser em granito na cor cinza andorinha.
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Essa regularização servirá para compensar as irregularidades e vazios após a remoção do 
é comum a utilização da própria camada de argamassa colante;

Será fornecido e assentado o piso de porcelanato Classe A PEI 5, retificado, antiderra
com as peças nas dimensões 0,60x 0,60 m e aplicado com argamassa colante de 1ª qualidade para 

, aplicado em perfeito esquadro, através do uso de desempenadeira dentada e martelo 

O piso deverá ter acabamento polido com o mesmo padrão e
definida pelo departamento de engenharia, para a harmonia do acabamento

modelo do piso encontra-se à disposição dos interessados 

O piso será assentado em perfeito nível sobre argamassa colante 
interno com uso de espaçadores de 1,00 mm;  

Após o assentamento e constatada a aderência do piso será executado o rejuntamento com 

Deverá ser instaladas soleiras somente nas portas de saída. As sol
ser em granito na cor cinza andorinha. 

Parte do piso a ser demolido. 
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Essa regularização servirá para compensar as irregularidades e vazios após a remoção do 
a própria camada de argamassa colante; 

Classe A PEI 5, retificado, antiderrapante, 
e aplicado com argamassa colante de 1ª qualidade para 

, aplicado em perfeito esquadro, através do uso de desempenadeira dentada e martelo 

o mesmo padrão e a tonalidade deverá ser 
acabamento haja vista tratar-se de 

dos interessados no Departamento de 

sobre argamassa colante para porcelanato de uso 

Após o assentamento e constatada a aderência do piso será executado o rejuntamento com 

. As soleiras devem medir 20 cm 
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5. REDE ELÉTRICA E LÓGICA

 A rede elétrica será executada conforme projeto;

 Essas caixas mantidas serão utilizadas para a readequação da rede lógica e elétrica;

 Serão instalados 
potência mínima 9w completa com plafon externo em material plástico envolvente;

 Instalar novos

6. DIVISÓRIAS LEVES 

6.1 PAREDES 

 Serão fornecidas e instaladas divisórias do tipo divilux 35 mm 
perfis metálicos de aço galvanizado com 
projeto; 

 A modulação será 

 As divisórias serão do tipo
painel até altura de 1,05 m; vidro liso de 1,0
projeto foi utilizada a legenda PO para portas, V para vidros e P para painel cego
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REDE ELÉTRICA E LÓGICA 

A rede elétrica será executada conforme projeto; 

Essas caixas mantidas serão utilizadas para a readequação da rede lógica e elétrica;

Serão instalados pontos de luz, conforme descrito em projeto,
w completa com plafon externo em material plástico envolvente;

s interruptores simples, com espelho para o acionamento da lâmpada;

 

Imagem ilustrativa de Plafon. 

 

 

Serão fornecidas e instaladas divisórias do tipo divilux 35 mm 
perfis metálicos de aço galvanizado com pintura eletrostática na cor cinza com acabamento fosco 

A modulação será conforme projeto, com rodapés e colunas; 

As divisórias serão do tipo painel, vidro, painel; com vidro transparente de 4 mm, ou
ra de 1,05 m; vidro liso de 1,05 m; outro painel de 0,70 m conforme projeto. Para fins de 

projeto foi utilizada a legenda PO para portas, V para vidros e P para painel cego
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Essas caixas mantidas serão utilizadas para a readequação da rede lógica e elétrica; 

, conforme descrito em projeto, para lâmpadasde LED com 
w completa com plafon externo em material plástico envolvente; 

simples, com espelho para o acionamento da lâmpada; 

 

Serão fornecidas e instaladas divisórias do tipo divilux 35 mm na tonalidade branca com 
com acabamento fosco conforme 

 

com vidro transparente de 4 mm, ou seja, 
conforme projeto. Para fins de 

projeto foi utilizada a legenda PO para portas, V para vidros e P para painel cego. 
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6.2 PORTAS 

 As portas das 
210cm com fechadura tubular
harmonia com os perfis. 

 

7 SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS

 Para possibilitar os serviços a empresa deverá fazer uso de andaime, utilizando todos os 
equipamentos necessários para a segurança dos operários; 

 A empresa deverá remover 
presença de vidros; 

 Seguindo de forma gradativa de substituição das esquadrias deterioradas, a remoção visa 
a instalação posterior de novas janelas de correr em vidro temperado de espessura 8 mm incolor com 
estrutura em alumínio com acabamento na tonalidade branca por process

 Durante o período que o vão permanecer sem a esquadria, considerando a 
impossibilidade de instalação da nova esquadria simultaneamente com a retirada das esquadrias no 
mesmo dia, deverão ser utilizadas chapas de compensado de 6,
prédio; 

 Todos os serviços especificados deverão ser executados empregando
qualidade, mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados;

 A empresa ficará responsável pela destinação das 
existentes; 

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

 Durante o trabalho de remoção deve
junto às paredes. 

 Nos locais onde existe a presença de grades para a proteção das janelas, as grades 
deverão ser removidas cuidadosamente para possibilitar a execu

 Após a colocação das esquadrias novas, as grades deverão ser 

 As grades a serem substituídas 
branca por processo de pintura eletrostática;
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As portas das divisórias serão, também, de divisórias em única peça, de dimensões 82 cm x 
fechadura tubular com cilindro e chave em um lado e também na 

SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS 

Para possibilitar os serviços a empresa deverá fazer uso de andaime, utilizando todos os 
equipamentos necessários para a segurança dos operários;  

A empresa deverá remover as janelas cuidadosamente, a fim de evitar acidentes face à 

Seguindo de forma gradativa de substituição das esquadrias deterioradas, a remoção visa 
a instalação posterior de novas janelas de correr em vidro temperado de espessura 8 mm incolor com 
estrutura em alumínio com acabamento na tonalidade branca por processo de pintura eletrostática;

Durante o período que o vão permanecer sem a esquadria, considerando a 
impossibilidade de instalação da nova esquadria simultaneamente com a retirada das esquadrias no 
mesmo dia, deverão ser utilizadas chapas de compensado de 6,00 mm para a vedação e segurança d

Todos os serviços especificados deverão ser executados empregando
qualidade, mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados;

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

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

Durante o trabalho de remoção deve-se ter o devido cuidado a fim de minimizar a vibração 

Nos locais onde existe a presença de grades para a proteção das janelas, as grades 
deverão ser removidas cuidadosamente para possibilitar a execução dos serviços;

Após a colocação das esquadrias novas, as grades deverão ser 

a serem substituídas deverão ser de alumínio com acabamento na tonalidade 
branca por processo de pintura eletrostática; 
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divisórias serão, também, de divisórias em única peça, de dimensões 82 cm x 
também na tonalidade preta para a 

Para possibilitar os serviços a empresa deverá fazer uso de andaime, utilizando todos os 

cuidadosamente, a fim de evitar acidentes face à 

Seguindo de forma gradativa de substituição das esquadrias deterioradas, a remoção visa 
a instalação posterior de novas janelas de correr em vidro temperado de espessura 8 mm incolor com 

o de pintura eletrostática; 

Durante o período que o vão permanecer sem a esquadria, considerando a 
impossibilidade de instalação da nova esquadria simultaneamente com a retirada das esquadrias no 

00 mm para a vedação e segurança do 

Todos os serviços especificados deverão ser executados empregando-se materiais de 1ª 
qualidade, mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados; 

esquadrias bem como dos vidros 

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

se ter o devido cuidado a fim de minimizar a vibração 

Nos locais onde existe a presença de grades para a proteção das janelas, as grades 
ção dos serviços; 

Após a colocação das esquadrias novas, as grades deverão ser substituídas; 

alumínio com acabamento na tonalidade 
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                Modelo de janela, grade 

REQUADROS E REPAROS NOS VÃOS

 Para a harmonia no acabamento, deverão ser realizados os arremates em todos os vãos 
para o perfeito acabamento e preparo para a 

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

 Os reparos serão mediante o uso de massa única com argamassa regular ca
1:5+20%ci; 

 Os arremates serão realizados nas faces 
quanto nas faces das paredes externas;

 

PINTURA 

 Para melhor acabamento nas paredes e vãos, a pintura dos vãos deverá ser realizada 
antes da instalação e da vedação com silicone na esquadria, considerando que
alvenaria não possibilita a aderência de pintura;

 A pintura será realizada após os devidos reparos nos vãos;
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grade e pingadeira.     Detalhe do modelo de fechadura com sistema de trava

 

REQUADROS E REPAROS NOS VÃOS 

Para a harmonia no acabamento, deverão ser realizados os arremates em todos os vãos 
para o perfeito acabamento e preparo para a pintura; 

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

reparos serão mediante o uso de massa única com argamassa regular ca

arremates serão realizados nas faces coincidentes tanto nas paredes internas de salas 
quanto nas faces das paredes externas; 

Para melhor acabamento nas paredes e vãos, a pintura dos vãos deverá ser realizada 
antes da instalação e da vedação com silicone na esquadria, considerando que
alvenaria não possibilita a aderência de pintura; 

A pintura será realizada após os devidos reparos nos vãos; 
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Detalhe do modelo de fechadura com sistema de trava 

Para a harmonia no acabamento, deverão ser realizados os arremates em todos os vãos 

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

possibilitará a perfeita fixação das 
novas janelas e a vedação, sendo indispensável o perfeito nível e prumo do vão das janelas; 

reparos serão mediante o uso de massa única com argamassa regular ca-ar 

coincidentes tanto nas paredes internas de salas 

Para melhor acabamento nas paredes e vãos, a pintura dos vãos deverá ser realizada 
antes da instalação e da vedação com silicone na esquadria, considerando que o produto silicone junto à 
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 A pintura será realizada nos vãos em ambas as faces da parede interna e externa do 
recinto no local onde serão instalad
peitoril em sua parte inferior com a alvenaria interna e pelo lado externo;

 Inicialmente serão aplicadas uma demão de selador acrílico pigmentado sobre o requadro 
com o reboco que servirá de reparo do vão;

 Posteriormente serão aplicadas 2 (duas) duas demãos de tinta acrílica semi brilho 
exterior/interior na tonalidade existente, para a harmonia de acabamento com a pintura existente.

 

PINGADEIRAS 

 As novas pingadeiras serão de granito polido 
instalados com uma saliência de aproximadamente 5 cm em relação à face externa da parede e prolongar
se até a face da parede interna para a garantia da estanqueidade, ocupando toda a largura da parede, 
além de prolongar-se cerca de 5,00 cm para ambos os lados do vão e 1,00 cm para o interior da face 
interna da parede; 

 Em toda a extensão do peitoril, na parte inferior deverá ser executado um sulco que 
servirá como método para repelir a umidade das chuvas (PINGADEIRA);

 Para a instalação das novas pingadeiras deverá ser considerada uma pequena inclinação 
de 10%, lado externo da esquadria, sendo necessária a devida vedação mediante preenchimento através 
de material vedante do tipo silicone anti
longo do tempo; 

 Ao final da fixação das novas pingadeiras de granito, realizar o arremate e o acabamento 
abaixo das pingadeiras com as mesmas plaquetas existentes para a harmonia de acabamento, 
reassentando-se as plaquetas com argamassa colante de uso externo 

 O acabamento com vedante e o declive evitará o acúmulo de água das chuvas junto à 
base (peitoril) da esquadria. 
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A pintura será realizada nos vãos em ambas as faces da parede interna e externa do 
recinto no local onde serão instaladas as novas esquadrias, inclusive junto ao local de assentamento do 
peitoril em sua parte inferior com a alvenaria interna e pelo lado externo; 

Inicialmente serão aplicadas uma demão de selador acrílico pigmentado sobre o requadro 
de reparo do vão; 

Posteriormente serão aplicadas 2 (duas) duas demãos de tinta acrílica semi brilho 
exterior/interior na tonalidade existente, para a harmonia de acabamento com a pintura existente.

As novas pingadeiras serão de granito polido de espessura 2,5 cm e deverão ser 
instalados com uma saliência de aproximadamente 5 cm em relação à face externa da parede e prolongar
se até a face da parede interna para a garantia da estanqueidade, ocupando toda a largura da parede, 

cerca de 5,00 cm para ambos os lados do vão e 1,00 cm para o interior da face 

Em toda a extensão do peitoril, na parte inferior deverá ser executado um sulco que 
servirá como método para repelir a umidade das chuvas (PINGADEIRA); 

instalação das novas pingadeiras deverá ser considerada uma pequena inclinação 
de 10%, lado externo da esquadria, sendo necessária a devida vedação mediante preenchimento através 
de material vedante do tipo silicone anti-mofo e anti-fungo, que evitará o e

Ao final da fixação das novas pingadeiras de granito, realizar o arremate e o acabamento 
abaixo das pingadeiras com as mesmas plaquetas existentes para a harmonia de acabamento, 

se as plaquetas com argamassa colante de uso externo AC II com a 

O acabamento com vedante e o declive evitará o acúmulo de água das chuvas junto à 
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A pintura será realizada nos vãos em ambas as faces da parede interna e externa do 
as as novas esquadrias, inclusive junto ao local de assentamento do 

Inicialmente serão aplicadas uma demão de selador acrílico pigmentado sobre o requadro 

Posteriormente serão aplicadas 2 (duas) duas demãos de tinta acrílica semi brilho 
exterior/interior na tonalidade existente, para a harmonia de acabamento com a pintura existente. 

de espessura 2,5 cm e deverão ser 
instalados com uma saliência de aproximadamente 5 cm em relação à face externa da parede e prolongar-
se até a face da parede interna para a garantia da estanqueidade, ocupando toda a largura da parede, 

cerca de 5,00 cm para ambos os lados do vão e 1,00 cm para o interior da face 

Em toda a extensão do peitoril, na parte inferior deverá ser executado um sulco que 

instalação das novas pingadeiras deverá ser considerada uma pequena inclinação 
de 10%, lado externo da esquadria, sendo necessária a devida vedação mediante preenchimento através 

fungo, que evitará o escurecimento do produto ao 

Ao final da fixação das novas pingadeiras de granito, realizar o arremate e o acabamento 
abaixo das pingadeiras com as mesmas plaquetas existentes para a harmonia de acabamento, 

com a técnica adequada; 

O acabamento com vedante e o declive evitará o acúmulo de água das chuvas junto à 
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               Detalhe de acabamento das pingadeiras a serem colocadas

 

8             ACESSO A SER MODIFICADO

 No acesso de 
existente em madeira; 

 Deverão ser removidas a porta e a janela;

 Conforme consta em projeto, deverá ser 

 Deverá ser erg

 O revestimento da alvenaria construíd

 Deverão ser colocadas nova porta e janela.
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Detalhe de acabamento das pingadeiras a serem colocadas

ACESSO A SER MODIFICADO 

de entrada na lateral do prédio, deverá ser primeiramente demolido a parte 

Deverão ser removidas a porta e a janela; 

Conforme consta em projeto, deverá ser construída, verga e contra verga;

Deverá ser erguida, alvenaria a cima da verga; 

O revestimento da alvenaria construída deverá ser igual ao existente (plaquetas);

Deverão ser colocadas nova porta e janela. 
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Detalhe de acabamento das pingadeiras a serem colocadas 

entrada na lateral do prédio, deverá ser primeiramente demolido a parte 

, verga e contra verga; 

a deverá ser igual ao existente (plaquetas); 
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9             PINTURA 

 As plaquetas da parte externa, deverão ser pintadas com uma demão de 
pigmentado e posteriormente duas demãos de tinta acrílica semi brilho exterior do tipo Premium;

 Previamente aos serviços de pintura
com jato de ar e água de alta pressão;

 As cores serão def
execução. 

10            NOVA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO

10.1 DEMOLIÇÃO DO TELHADO E MA
 

 Por se tratar de trabalhos em altura, todos os serviços deverão ser realizados 
envolvendo a 
execução dos serviços;
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Acesso que deverá ser modificado. 

As plaquetas da parte externa, deverão ser pintadas com uma demão de 
pigmentado e posteriormente duas demãos de tinta acrílica semi brilho exterior do tipo Premium;

Previamente aos serviços de pintura, deverá ocorrer a limpeza e lavagem das p
com jato de ar e água de alta pressão; 

As cores serão definidas oportunamente pelo departamento de engenharia no decorrer da 

10            NOVA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO 

10.1 DEMOLIÇÃO DO TELHADO E MADEIRAMENTO 

Por se tratar de trabalhos em altura, todos os serviços deverão ser realizados 
envolvendo a utilização de andaimes fachadeiros para fins de segurança na 
execução dos serviços; 
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As plaquetas da parte externa, deverão ser pintadas com uma demão de selador acrílico 
pigmentado e posteriormente duas demãos de tinta acrílica semi brilho exterior do tipo Premium; 

deverá ocorrer a limpeza e lavagem das plaquetas 

inidas oportunamente pelo departamento de engenharia no decorrer da 

Por se tratar de trabalhos em altura, todos os serviços deverão ser realizados 
utilização de andaimes fachadeiros para fins de segurança na 
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 Conforme projeto, considerando que o atual telhado está com o madeiramento 
comprometido de forma generalizada, devido à incidência de pragas, o madeiramento do 
telhado será demolido

 
 A demolição será gradativa e de acordo com a sequência para o avanço dos serviços e 

novo telhado;
 

 Deverá ser utilizada lona plástica preta 
intervenção, para evitar transtornos, danos em mobiliário por p
na rede elétrica em períodos de precipitação intensa durante a etapa em que o telhado 
estiver descoberto

 
 Os trabalhos deverão ocorrer de forma gradativa e pontual, a fim de minimizar os 

transtornos na rotina da escola;
 

 
 
10.2 MADEIRAMENTO E TELHADO DE FIBROCIMENTO
 

 O telhado será executado com 
sobre estrutura de madeira de 
do fabricante de telhas (
 

 Executar assentamento de cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada no 
encontro das “águas” do telhado com a mesma espessura de 6,00 mm, em ângulo correto 
conforme inclinação do telhado;

 
 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;  

 A estrutura do telhado será executada com madeira de 
seções segundo recomendação da NBR e conforme planilha;

 Todos os elementos de fixação devem seguir as recomendações e especificações do 
fabricante; 

 A execução da estrutura do telhado deverá obedecer às normas da ABNT e todas as peças da 
estrutura deverão suportar as cargas a que forem submetidas, principalmente quanto ao 
arranchamento, devendo toda a estrutura ser ancorada nas vigas de fechamento do telhado e 
ajustada aos vãos e com perfeito ajuste nas peças de fixação;
 

 Para o apoio e fixação das telhas deverão ser utilizadas guias de 10,00 cm x 1” de espessura 
na posição deitada, para maior segurança na manutenção e melhor 
parafusos nas telhas

 
 

 As cabeças dos parafusos deverão ser protegidos com vedante do tipo 
evitar a corrosão precoce das cabeças dos parafusos, como auxílio ao intemperismo;
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Conforme projeto, considerando que o atual telhado está com o madeiramento 
comprometido de forma generalizada, devido à incidência de pragas, o madeiramento do 

será demolido 

A demolição será gradativa e de acordo com a sequência para o avanço dos serviços e 
novo telhado; 

Deverá ser utilizada lona plástica preta 150 micras para a proteção na área de 
intervenção, para evitar transtornos, danos em mobiliário por p
na rede elétrica em períodos de precipitação intensa durante a etapa em que o telhado 
estiver descoberto 

Os trabalhos deverão ocorrer de forma gradativa e pontual, a fim de minimizar os 
transtornos na rotina da escola; 

MADEIRAMENTO E TELHADO DE FIBROCIMENTO 

executado com telhas de fibrocimento com espessura 6,00 mm
sobre estrutura de madeira de eucalipto tratado atendendo às exigências da especificação 
do fabricante de telhas (Não será aceita a instalação de telha com espessura de 5 mm

Executar assentamento de cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada no 
encontro das “águas” do telhado com a mesma espessura de 6,00 mm, em ângulo correto 
conforme inclinação do telhado; 

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 

A estrutura do telhado será executada com madeira de “eucalipto tratado
seções segundo recomendação da NBR e conforme planilha; 
Todos os elementos de fixação devem seguir as recomendações e especificações do 

A execução da estrutura do telhado deverá obedecer às normas da ABNT e todas as peças da 
estrutura deverão suportar as cargas a que forem submetidas, principalmente quanto ao 
arranchamento, devendo toda a estrutura ser ancorada nas vigas de fechamento do telhado e 
ajustada aos vãos e com perfeito ajuste nas peças de fixação; 

xação das telhas deverão ser utilizadas guias de 10,00 cm x 1” de espessura 
na posição deitada, para maior segurança na manutenção e melhor 

nas telhas; 

As cabeças dos parafusos deverão ser protegidos com vedante do tipo 
evitar a corrosão precoce das cabeças dos parafusos, como auxílio ao intemperismo;
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Conforme projeto, considerando que o atual telhado está com o madeiramento 
comprometido de forma generalizada, devido à incidência de pragas, o madeiramento do 

A demolição será gradativa e de acordo com a sequência para o avanço dos serviços e 

ara a proteção na área de 
intervenção, para evitar transtornos, danos em mobiliário por possível infiltração e danos 
na rede elétrica em períodos de precipitação intensa durante a etapa em que o telhado 

Os trabalhos deverão ocorrer de forma gradativa e pontual, a fim de minimizar os 

telhas de fibrocimento com espessura 6,00 mm, assentadas 
atendendo às exigências da especificação 

a instalação de telha com espessura de 5 mm);  

Executar assentamento de cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada no 
encontro das “águas” do telhado com a mesma espessura de 6,00 mm, em ângulo correto 

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 

eucalipto tratado autoclavado” com 

Todos os elementos de fixação devem seguir as recomendações e especificações do 

A execução da estrutura do telhado deverá obedecer às normas da ABNT e todas as peças da 
estrutura deverão suportar as cargas a que forem submetidas, principalmente quanto ao 
arranchamento, devendo toda a estrutura ser ancorada nas vigas de fechamento do telhado e 

xação das telhas deverão ser utilizadas guias de 10,00 cm x 1” de espessura 
na posição deitada, para maior segurança na manutenção e melhor condição de fixação dos 

As cabeças dos parafusos deverão ser protegidos com vedante do tipo mastique a fim de 
evitar a corrosão precoce das cabeças dos parafusos, como auxílio ao intemperismo; 
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 Deverá ser demolido parte ainda existente do beiral e tabeiras, deteriorados devido ação 
de temperismo 
em madeira de cedrinho e sustentação em eucalipto tratado.

 
11            LIMPEZA FINAL

 Para que se efetive a entrega d
efetuar o transporte dos materiais 
responsabilizando-se pela limpeza final da obra;

 Após a conclusão d
condições idênticas às encontradas, sem qualquer incidência de ônus para 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 OS ITENS EM QUE SE REPETEM DENTRO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO EM 
RELAÇÃO A QUANTITATIVO, ESTÃO SOMADOS DE MANEIRA UNICA NA 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

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

 Todos os materiais deverão obter a

 Os materiais a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, similares às marcas 
consagradas como Tigre, Dutotec, Suvinil, Sherwin Williams;

 Serão de competência e responsabilidade da FISCALIZAÇÃO 
omissões nas especificações ou projetos. 

 

DOS SERVIÇOS: 

 A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados para 
sua proposta; 

 Os serviços devem seguir os projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária;

 Deverão ser seguidos rigorosamente 
demais leis e normas técnicas vigentes referentes à segurança do 
equipamentos e procedimentos adequados bem como E.P.I.’s apropriados

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA
 Secretaria Municipal da Educação 

Av. Paraguassú, 1881 - Capão da Canoa/RS - 95.555-000
Fone/Fax: (51) 3995-1100 Ramal 1151 

Página 13 de 14 

Deverá ser demolido parte ainda existente do beiral e tabeiras, deteriorados devido ação 
de temperismo e degradação natural, sendo refeito de forma integral, sendo forro e tabeira 
em madeira de cedrinho e sustentação em eucalipto tratado. 

LIMPEZA FINAL 

Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços deverá 
efetuar o transporte dos materiais excedentes, de remoção do piso ou e de qualquer resíduo de obra

se pela limpeza final da obra; 

Após a conclusão dos serviços, a área de realização dos serviços 
condições idênticas às encontradas, sem qualquer incidência de ônus para o contratante.

OS ITENS EM QUE SE REPETEM DENTRO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO EM 
RELAÇÃO A QUANTITATIVO, ESTÃO SOMADOS DE MANEIRA UNICA NA 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

Os serviços especificados devem ser executados empregando
dade, mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados;

Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO;

Os materiais a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, similares às marcas 
Dutotec, Suvinil, Sherwin Williams; 

de competência e responsabilidade da FISCALIZAÇÃO 
nas especificações ou projetos.  

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

Os serviços devem seguir os projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária;

everão ser seguidos rigorosamente os preceitos das normas da ABNT
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; 
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Deverá ser demolido parte ainda existente do beiral e tabeiras, deteriorados devido ação 
integral, sendo forro e tabeira 

 

, a empresa responsável pelos serviços deverá 
e de qualquer resíduo de obra, 

realização dos serviços deverá estar nas 
o contratante. 

OS ITENS EM QUE SE REPETEM DENTRO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO EM 
RELAÇÃO A QUANTITATIVO, ESTÃO SOMADOS DE MANEIRA UNICA NA 

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

provação prévia da FISCALIZAÇÃO; 

Os materiais a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, similares às marcas 

de competência e responsabilidade da FISCALIZAÇÃO decidir sobre eventuais 

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

Os serviços devem seguir os projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária; 

os preceitos das normas da ABNT, a NR 18, NR 25 e 
trabalho, através de utilização de 
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 Além da segurança dos operários, também será de inteira responsabilidade da empresa 
os cuidados inerentes à rede e instalações elétricas da Secretaria
fim de evitar transtornos por eventual falta de energia por danos às instalações

 

DOS COMPLEMENTOS: 

 O local deverá ser entregue limp
materiais serão totalmente removidos do 
segurança.  

Mesmo depois de entregue
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 mão

O prazo de conclusão desta 
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Além da segurança dos operários, também será de inteira responsabilidade da empresa 
os cuidados inerentes à rede e instalações elétricas da Secretaria e de todo o prédio da Administração, a 
fim de evitar transtornos por eventual falta de energia por danos às instalações

deverá ser entregue limpo e em perfeito estado. Entulhos, ferramentas e sobras de 
materiais serão totalmente removidos do local, ficando o local em perfeitas condições de funcionamento e 

Mesmo depois de entregue os serviços, a empresa será responsável pela garantia dos

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

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

O prazo de conclusão desta obra é de 120 dias. 

Capão da Canoa, 

 

 

__________________________ 
Diego Martins Ferruda 
Técnico em Edificações 

CRT/RS 5514703 
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Além da segurança dos operários, também será de inteira responsabilidade da empresa 
e de todo o prédio da Administração, a 

fim de evitar transtornos por eventual falta de energia por danos às instalações.  

e em perfeito estado. Entulhos, ferramentas e sobras de 
, ficando o local em perfeitas condições de funcionamento e 

, a empresa será responsável pela garantia dos serviços 

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

 
 
 

Capão da Canoa, 24 de Setembro de 2020. 


