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MEMORIA DE CALCULO
CADERNO DE ESPECITICAÇÕES E ENCÂRGOS GERAIS

OBRA: Mf,LHORIAS NA PRAÇÁ JOÃO PAULO II
LOCAL; PRAÇA JOÂÔ PAULO II VILA LÂNGÀRO / RS

PROPRITÁruO: MUNICiPIO DE VILA LÀNCARO

1. REFORMA NOS SANITÁRIOS DA PRAÇA JOÁO PAULO II
I.1 SERVIÇOSPRELIMINARES:

l.l.l Remoçâo de cobertura existente

l.l.l.1 Remoção de telha 6,10 comprimento x 4,l0largura + 2,00 comp mento x 1,30 largura:
27,61D,

l.l.l.2 Remoção de trama de madeira 6,10 comprimento x 4,10 laigura + 2,00 compÍime o x i,30
Iargura = 27,61 m'

1.1.2 Demolição de parede

1.1,2.1 Demolição de paredes l,l5 compdmento x 3,00 altura x 0.15 espessura + 0,20 comprimento
x 2,10 altuâ x 0,15 espessüa + 0,20 comprimento x 2,10 altua x 0,15 espessura + l,l5
comprimento x 2.10 altuÍa x 0,15 espessura + 1.15 comprimenio x 2.10 altura x 0.15 espessum =
1 ,37 Ín'

Demolição de parede em oitões 6,10 comprimento x 2,00 altum x 0,15 espessura / 2 x 2 lados =
1,83 m'

Então 1.37 + 1.83 = 3.20 m3

l l.4 Rêtirâdâ de louçâs sanitáriâs

1.1.4.1 Retirada de vasos sanitálios e lavatórios = 6 unidades

1.2 MO\'IMENTO DE TERRÁ

1.2.1 Movimento de terrâs para âs fundâçõcs

l.2.l.l Escâvação manual de vala em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m: 3,95 t 1,30
metros (compdmento da viga) x 0,40 m (proflndidade) x 0,40m (largura) = 0,84 m3

1.2.1.2 Reateno apiloado de vala com material da obra = 3,95 x 1,15 (área construção) x 0,35
(altura das vigas) = 1,59 m'

13 INTRAESTRUTURA

1-3-l Futrdações



l.3.l.l Lastro de brita (F5,0 cm) - preparo mecânico (fundações sapatas): 3,95 + 1,30
compdmento x 0,40 laryula x 0,05 (espessua) = 0,11 m3

1.3.1,2 Forma de madeira comum para Fundaçôes - Éaprcveitamento 5X, conforme projeto
estrutural específico 3,95 + 1,30 comprimelto x 0,35 alhra x 2 lados = E,81 m'

1.3.1.3 Armação para estrutua pam 1,00 m' de concreto 036 mi

1.3.1.4 Concreto armado pam Fundação fcle20MPa, incluindo preparo, lançaÍnento, adensamento
conforme projeto estrutural especifico: 3.95 + 1,30 comprimento x 0,35 altura x ,020 largura 0,36
m5

I,4 §UPER.ESTRTITURA

1.d.1 Vigas sobre parcdes internas dos bauheiros

1.4.1.1 Fôrma de madeira para eshutura de concreto - reap.oveitamento 5X, conforme projeto
estrutural especiÍico 2,80 + 2,85 + 1,65+ 1,20+ 1,10 coÍnprimento x 0,20 altura x 2 lados = 3,84_m'l

1.4.1.2 ArÍnação para eshutura para 1,00 m3 de co[creto 0;6 m'

1.4.1.3 Concreto armado para Estutura fck=25MPa" incluindo preparo, lançamerÍo, adensamento,
confome projeto esautual especiÍico 2,80 + 2,85 + 1,65 + 1,20 + 1,10 compdmento x 0,20 altua x
0,15 largura = 0r9 m'

1.4.2 Viga de rerpaldo

1.4.2.1 Fôrma de madeira para estnÍura de concreto - reapÍoveitarnento 5X, conforme projeto
estruturalespecifico6,10+6,10+6,10+5,10+5,l0comprimentox0,20alturax2lados=11,40
m2

1.4.2.2 Armação para estutura para t,00 m3 de concreto 0,36 m3

1.4.2.3 Concreto para Estrutu.a fck=25MPa, inclündo preparo, lançaÍnento, adensamento,
confomle projeto estmtural especifico 6,10 + 6,10 + 6,10 + 5,l0 + 5,10 corupdrnento x 0,20 allura x

- 0,15 largura = 0,86 m'

I.5 §ISTEMA DE !'EDAÇÃO VERTICAL INTf,RNO E EXTERNO

1.5,1 Atveúâriâ de fijolo cerâmico maciço para nivelâmento

1.5.1.1 Alvenaria de tijolo cer.âmico maciço 5xl0x20cm, I vez, espessura 20cm = 3,95 + 1,30
comprimento x 0,50 altura = 2,63 m'

1.5.2 Alvenâriâ de tijolo ceúmico furado par! escada

1.5.2.1 Alvenaria de tiiolo cerâmico furado l4xl9x39cm. I vez, espesswâ l4cm= !.60 + 0,95 +
0,95 + 0,95 + 0,95 + 0,95 + 0,95 comprimento x 0,40 altura média = 2,92 m,

1.5.3 Alvenaúa de tijolo ceÉmico furâdo pâra rampa

1.5.3.1 Alvenaria de túolo cerâmico fuÍado l4xl9x39cm, I vez, espessum l4cm=4,00+4,00
comprimento x 0,30 altura média = 2,40 m'

0l:' /



1.5.4 Alvemria de tijolo cerâmico furado

I.5.4.1 Alvenaria de tijolo ccrâmico trrado l4xl9x39cm, I vez, cspessu.a l4cm = 3,95 + 1,10

comprimento x 2,80 altura + 2.80 +2,85 + 1,65 + 1,20 + 1,10 comp.imento x 2,10 altura - 5,04
(2,l0x0,90x2unidades+2,10x0,60x I midades) vãos abeíuas = 29,82 ln'

I.6 COBERTURA

1.6.1 Cobcrtura em telha metálica

1.6.1,l Estrutula metálica 6,10 comprinrento x 7,45 largura = 45,45 m'

1.6.1.2 Telha metálica 6,10 comprimento x 7,45 largura = 45,45 m'

1.6.1.3 Estrutura para platibandas 7,45 + 7,45 + 6,10 comprimento x l,l0 altura = 21,00 m'

1.6.1,4 Fcchameüto para platibandas 7,45 + 7,45 + 6,10 colnpdmelÍo x 1,10 altura = 21,00 m'

1.6.2 Rufos e calhâs

1.6.2.1 Rufos em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvinento 25 : 7,45 + 7,45 + 6,10 =
21,00 m

1.6.2,2 Calha em chapa aço galvanizado número 24, desenvolvimento 32:6,10 m

I.7 ESQUADRIAS

1,7.1 Esquadrias de slumínio -janelos avenezianâdes

t.7,l.l Janelas em âluminio anodizado fosco 0,60 largura x 0,30 altua - 0,l8 m'x 4 unidâdes =
0,72 m'

1.7.2 Esquadrias de alumínio -janelas do frente

1.7.2.1 Janelas em alumínio anodizado fosco 0,60 largura x 0,60 altua = 0,36 m' x 2 unidades :
0,72 n'
1.7.3 Esqurdrias de iluÍ!íÍio - poúas avenezirnâdss

1.7.3.1 Porta depósito em aluminio anodizado fosco 0,80 largura x 2,10 altua: 1,68 m'

1.7.3.2 PoÍas intemas baúeiros em alurnínio anodizado fosco 0,90 targura x 2,10 altura x 2
unidades = 3,78 m'? + 0,60 largura x 2,10 alturâ x I unidade = 1,26 m' = 5,04 m'

1.7.3,3 Fechaduras = 3 unidades

1.7.4 Corrimâos

1.7.4.1 Guarda corpo e corrimãos 2,35 + 3,90 + 1,40 = 7,65 m

1.7.4.2 Corrimão 1,80 + 1,65 = 3,45 m

1.8 REVESTIMENTOS

1.8.1 Revestimentos intemos e extemos

1.8.1.1 Chapisco 3,95 + 1,30 comprimento x 3,00 altura x 2 lados = 31,50 m'
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+ 2,80 +2,85 + 1,65 + 1,20 + 1,10 comprimento x 2,30 altua x 2lados =.14,16 m'- 5,04 (2,10 x
0,90x2unidades+2,10x 0,60 x I unidades) vãos aberturas = 39,12 m"

Então 31,50 + 39,12 = 70,62 ú'
1.8.1.2 Emboço massa mista 3,95 + I,30 compdmento x 3,00 altura x 2 lados = 31,50 m'?

+2,80+2,85+1,65+1,20+l,l0comprimentox2,30alturax2lados=44,16m'-5,04(2,10x
0,90 x 2 unidades + 2,10 x 0,60 x I unidades) vãos abertura§ :39.12 m'

Entâo 31,50 + 39,12 = 70,62 m'

1.8.1.3 Revestimento cerâmico 3,80 + 3,80 + 3,80 + 3,80 + 2,80-f 2,80 + 2,85 + 2,85 compdmeÍto
x3,00altura=79,50m'?-5,64m'z(0,60x0,30x4unidades-0,60x0,60x2midades-1,00
laÍgura x 2, I 0 altura x 2 rlnidades) vãos aberturas = 73 ,86 m'?

+2,80+2,85+1,65+1,20+l,l0comprimcntox2,30altum=22,08m'?-5,04m'vãosabeíuras
(0,90largura x 2,10 alturâ x 2 unidades + 0,60largura x 2,10 altura x I unidade):17,04m'x2
lados = 34,08

' Entâo 73,86 + 34,08 : 107,94 m'

1.8.1.4 Forro em pvc = 5,80 compimento x 1, I 5 largura : 6,67 m'?

+ 3,80 comp mento x 2,80 laryura = 10,64 m'
+ 3,80 comprimento x 2,85 largura: 10,83 m'

+ 1,60 comprimento x 6,lO largoru:9,76 m'

EntÃo 6,67 =10,64 + 10,83 + 9,76:37,90 m'

1.8.1.5MolduÍadecantoneiras5,80+5,80+1,15+1,15+3.80+3,80+3,80+3,80+2,80+2,80
+ 2,85 + 2,85 = 40,40 m

I.9 PA!'IMENTAÇÔES

1.9.1 Pavimetrtações

l,9.l.l Lastro de brita deÉsito 6,67 m'?x 0,05 espessura = 0,33 m'

+ sanitâios iÍrtemos 10,64 + 10,83 : 28,14 m'x 0,15 espessura = 3,22 m3

+ rampa 4,15 comprimento x l,l0 laryura x 0,05 espessum = 0,23 rn-

+ escada I,50 comprimento x l,l0 largura x 0,05 espessura = 0,08 m'

+ hall 2,57 m'zx 0,15 espessura = 0,39 m'

Então 0,33 + 3,22 + 0,23 + 0,08 = 425 m"

1.9.1.2 Contmpiso espessua 5 cm depósito 6,67 m'z

+ sanitá.rios intemos 10,64 + 10,83 = 28,14 m'.

t rampa 4,15 comprimento x l,l0 largura = 4,57 m':

+ escada 1,50 comprimento x l,l0largura = 1,65 m'

+ hau 2,57 m'

Entào 6,6'7 + 28,14 + 4,57 + 1,65 + 2,5'l : 43,60 m" x 0,05 espessura = 2,18 m"

Págjnâ lt d€ 8
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1.9.1.3 Piso gres porcelanato assentado aom argamassa colante e rejuntado depósito 6,67 m'
+ sanitários intemos 10,64 + 10,83 = 28,14 m,

'r rampa 4,15 comprimento x l,l0 laryura = 4,57 m,

f escada 1,50 comprimento x l,l0 largura = 1,65 m'

+ hall 2,57 m'

EnÍão 6,6'1 + 28,14 + 4,5'7 + 1.65 + 2,5'7 = 43,60 ú,

1.10 PINTURA

1.10,1 Prepâração de superÍicie

1.10,1.1 Fundo selador

3,95 + 4,10 + 1,30 + 1,15 : 10,50 comprimento x 3,50 altura média = 36,75 ú'
- 1.10.2 Pinturas

1.10.2.1 PiÍtura acrilica em paredes extemas e intemas 6,10 + ó,10 + 5,40 + 5,40 + 3,00 + 3,00 +
5,80 + 5,80 + l.l5 + 1,15 = 37,10 comprimento x 3,50 altura média = 129,85 m'

r.1 1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.11,1 Caixas, tubutâções e conexões de pvc rigido

l.I1.1.1 Túo PVC soldável O 25 mm. água fria. fomecimento e instalação 4,10 + 4.10 +ó.10 +
0,60 = 14,90 + 10% - l6J9 m

1.11.1,2 RegistÍo PVC esfeÉ soldável DN 25 1 unidades

1.11.1.3 Ponto de águâ fria 10 utridades

I. I2 INSTAI.AÇÕES SANITÁRIAS

- 1.12.1 Caixas, tubulrçõcs e conexões de pvc rígido

1.12.1.1 Ralo Seco PVC 100mm - 40mm 6 utridades

1.12.1.2 Tubo de pvc DN 40mm, esgoto predial fomecimento e instalação. inclusive conexões 6,50
+ loyo = 7,15 m

1.12.13 Tubo pvc, DN 50 mm, esgoto predial, fornecimento e instâlação, inclusive conexões 6,30 +
r0o/o = 6§3 m

1.12.1.4 Tubo pvc, DN 100 mm, esgoto predial, fomecimento e instalação, inclusive conexôes 1,80
+ 0,50 + 5.50 + 0,50 + 1,00 + 3,50 + 1,00 = 13,80 + l0% = 15,18 ú
1.12.2 Fossa rêptica e liltro anieróbio V= 3.450 litros

1.12,2.1 Fossa séptica = I uDidade

1.12.2-2 Filtro = I utridade

J'-ç 1l/ 
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I.13 EQUIPÀMENTOS

1.13.1 Louçâs e metâis

l.l3.l.l Bacia Saniúria com caixa acoplada I unidades

1.13.1.2 Bacia Sanitrtia PNE com caixa acoplada 2 unidades

1.13.1.3 Assento Poliéster sem abertura fronlal I unidades

1.13.'1.4 Papelcira Mctálicâ Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivâleÍter 03 ünidâdes

1.13.1.5 Dispenser toâlha lidn excellence, melhoramentos ou equivalente: 2,00 unidades

1.13.1.6 Dispenser sabonete liquido liúa excellence, melhotamentos ou equivalente: 2,00
unidades

1.13.1.7 Barra de apoio 8ocm. Linha confoÍto. código 2305.C. cor cromâdo. DECA ou equivalente:
4,00 unidades

L13,1.8 Lavatôrio suspenso em louça branco completa = 2 unidades

Ll3.l.9 Lavatório com coluna em louça branco completa = 2 utridadês

1.13.1.10 Tomeiüs cromadas pâra bancadâ: 4,00 unidades

1.13.1.11 Tomeirâs de jardim 2,00 uDidades

1.13.1.12 Espelho cristal com moldum em madeira de 0,50 x 0,70 cm x 2 unidades = l'40 m'

1.T4 INSTALAÇÔES ELÉTRICAS

1.1-1.1 hstalâçõcs elétricâs

1.14.1.1 EletÍoduto PVC flexível comrgado, O25mm = 50,70 etros

1.14,1.2 Caixa de passagem teto para lâmpadas: l5 unidades

1.14.1.3 Fio #2,5 mm'= 152,10 u
1.14.1.4 Tomada universal, 2P+T, 10d250v, cor branca, comp!cta: 2 utridâdes

.- 1.14.1.5 lnterruptor simples l0 A, completo, uma tecla: I unidâdes

1.14.1.6 Sensor de presença = 8 unidades

1.14.1.7 Foto célula: I unidades

1.14.1.8 Lum;nrírias Spot = l3 unidâdes

1.14.1.9 Lumintuias arandelas :2 uridades

l.l4,l.l0 Lâmpadas = 2 unidades

l.l5 sERvrÇos FrNArs

l.l5.l Limpczâ díl obr:r

1.15.1., Limpeza linal da obra = ,15,45 m'
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2. QI-IIOSQUE DA PRAÇA JOÃO PAULO II
2.1 SERVIÇOSPRELIMINARESI

2.1.I Remoção de pavimerto

2.1.1.1 Remoção de calçamento em piso de blocos intertravados: 1,00 x 8 unidades = 8,00 m'

2.2 INFRAESTRUTURÂ

2.2.1 Fundâções

2.2.1.1 EscavaçâomanualV=r.xfxh:V=3,14x0,15"x1,00:0,07x8unidades=0,57m'

2.2.1.2ArínaçãopaÍasapatas:V=nxrsxh:V=3,14x0,15'x1,00=0,07x8unidades=0,57m'

2.2.1.3ConcietopaÍasapatas:V=nxtsxh:V:3,14x0,15'1x1,00=0.07x8unidades=057m'

. 2.3 §UPER.ESTRUTURA

2.3.1 Pilares metálicos 0 150 mm em aço galvanizado

2.3.1.1 Pilar metálico; 3,25 média de altura x 8 unidades = 26,00 m

2.4 COBERTURA

2,4.1 Cobertura em telha metálica

2.4.1.1 Estrüturâ metálicâ em tesouras; 6,02 de comprimento - 8,00 utridâdes

2.4.1.2 Tclha metálica;5,86 comprimento x 4,52 largura / 2: 13,24 m'r 8 unidadcs = 105,92 m'

2.4.1.3 Cümeeirâs; 6,17 m x 8 unidades = 4936 m

3. ESTÁTUA JOÃO PAULO Il
3.1 - §ERVIÇOS PRELIMINARES:

3-l.l - Furdaçõesl

3.1.1,I - Escavaçâo manual de solo; 0,80 lado x 0,80 lado x 0,80 profimdidade = 0'51 m3

3.1.1.2 - Concreto ciclópico; 0,80 lado x 0,80 lado x 0,10 profundidade = 0,06 mr

3.1.t.3 - Armação pâra fundações; 0,80 Jado x 0.80 lado x 0,70 profundidade = 0,45 m5

3.1.1.4 - Concreto ârmado; 0,80 lado x 0,80 lado x 0,70 profundidade: 0,45 m"

3.2 - BASE DE APOIO ESTÁTUA:

3.2.1 Base de apoio da estátua:

3.2,1.1 - Forrnâs de mâdeira; 0,80lado + 0,80 lado + 0,80lado + 0,80 lado - 3,20 comprimeÍto x
0,80 alrua:2,56 m'
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3.2.1.2 - Arúação para bâsei 0,80 lado + 0,80 lado x 0,20 espessura = 0,13 m3 + 0,60 lado + 0,75
lado x 0,60 espessura = 0,27 mr = 0,40 m5

3.2.1.3 - Concreto armado; 0,80 lado + 0,80 lado x 0,20 espessura = 0,13 m'+ 0,60 lado + 0,75
lado x 0,60 espessura - 0,27 m' : 0,40 m,

3.2.1.4 - Massa lina; 0,80 lado + 0,80 lado + 0,80 lado + 0,80 lado = 3.20 comprimento x 0,80
altura = 2.56 0'

3.3. ESTÁTUA EM CONCRETO ARMADO COM AI,TURA ENTRE 1,60 À 1,80 M:

3.3.1 _ ESTÁTUA:

3.3.1,1 - Estátüâ em concreto phtada;

1,00 unidade

3.4 - IDENTIFICAÇÃO »a. Onru.,
3.4.I - IDENTIFICAÇÃO DA OBRÂ:

3.4.1.1 - Plâca de identificaçâo da obrâ;

1,00 unidâde

Vila Lângaro/RS, 26 de março de 20 I 9

Claudiocir Milani

Vice-Prefeito no Cargo de Prefeito Municipal

Arquiteto Urbanistâ - CAU/RS n" A58203-4



MEMORIAL DESCRITIYO
CADERNO DE ESPECIFICAÇÔES E ENCARGOS GERAIS

OBRA: MELHORIAS NA PRAÇA JOÃO PAULO II
LOCAL: PRAÇAJOÀO PAULO ll VILAIÀ,rCAROrnS

PROPRIETÁRIO: MUNICiPIO DF VILA LÀ\GARO

DrsPoslÇÔEs GERATS
A obr..
Presente cademo tem por objetivo estabelecer as noÍnats e encargos que

presidhão o desenvolvimento da obra de construção das Melhorias nos saniífuios da

Praça João Paulo II, construção de um quiosque em estutura meiilica e monumento ao

Papa João Paulo lI com a finalidade de abrigar os serviços de atendimento público,
fixando as obrigaçôes da Prefeitura Municipal, sempre reprcsentada pela
FISCALIZAÇÂo. e da firma contratada, adiante designada EMPREITEIRA.

A obra será executada na Praça João Paulo II, município de Vila
Lângaro/Rs,

Deftiições
Prefeitua Müicipâl de Vila Lângaro, que representa o órgão

CONTRATANTE;
EMPREITEIRA - indica a contratada, designada para a construção da obrai
FISCALZAÇÂO - indica o Fiscal ou Comissão de FISCALIZAÇÀO.

designadâ pela PMVL.
Normas, ooissôes e divergências
Normas:
Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para ediÍicações.

Leis/Decretos Mtmicipais e Estaduais, e do que está explicitamente indicado nos
projetos, o serviço também deveÉ obedecer às especificaçõ€s do presente Cademo.

Omissões:
Em caso de dúvida ou omissões. seú arfibuiçào da FISCAIIZAçÀO. fixar

o quejulgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as nonnas
e regularnentos para as edificaçôes, ditadas pela ABNT c pela legislação ligente.

Divergênci8s:
Em caso de divergências entre o presente Cademo e o Edital, Fevalecerá

sempre este ultimo.
Em caso de divergências entre as cotas de deseúos e suas dimensões,

medidas em escala, prevalecerão sempre às primeiras.
Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão

sempre os desenhos mais próximos à escala real.
No caso de estar especificado nos desenhos e ÍIão estar neste Cademo vale o

que estiver especificado nos desenhos.
No caso de estar especificado nos deseúos e neste Cademo vale a

especiÍicação mais atualizada.
No caso de nâo estar especificado nos desenhos e neste Cademo, deverá ser

considerada a especifcação usual de mercado pam produtos e serviços de l" qualidade.
Divergências que reíem. cabe à FISCAIIZAÇÃO esclarecê-las.
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EXf,CUÇÂO
Generalidades
As obras deverâo ser executad.ts por profissionais devidamente habilitados,

abrangeEdo todos os serviços, desde a instalação do canteirc até a limpezâ e entiega da

edificação, com todas as instalações em perfeito e completo fimcionamento.
O profissional credenciado para dirigir os tabalhos por paíe da

EMPREITEIRA deveá dar assistência à obra, de caráter resid€nte, devendo fazer-se
prcsente em todas as etapas da construção e acompaúar âs vistorias cfetuadas pela
FISCAIIZAÇÃo. Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALTZAÇÀO à

EMPREITEIRA, ou vice-vers4 como alterações de mâteriais, adição ou supressão de

serviços, serão Íamsmitidas por escrito, e somente assim produziáo seüs efeitos.

Qualquer alteração ou inclusão de serviço, que veúa acaÍetar custo paÍa
este Cento Admiústrativo somente será aceito após apresentação de orçamento, e

autorizâda pela FISCALZAÇÃO por meio escrito, sob pena de não aceitação das

mesmas em caso de desacordo.
Segurrnça do Tmbalho
Todo e qualquer serviço realizados para esta Melhoria nos sanitiários da

Praça João Paulo II deverá obedeceÍ as Normas Regulam€rtadoÉs do M;nistério do
Trabalho NR, aprovada pela PorÍaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas à

SegurâIrça e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 (condições e meio ambiente
de rrabalho na indústria da construção). A FISCALIZ AÇÃO poderá paralisar a obra se a

empresa contatada não maÍrtiver suas atividades dentro de padrões de segurança
exigidos por lei.

Fica a EMPREITEIRA responsável pelo fomecimento e manutenção do uso
pelos openiLrios de equipamentos de proteção individual estabelecidos em noma
regulamefitâdora do Ministério do Tnbalho, tais como: capacetes de segurança,
protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, Iuvas e mangas de proteção,

botas de borrachas, calçados de couro, cintos de segumnça, miíscaras, avental de raspa
de couro e ouhos que se fizerem necessários.

Responsabilidades d, EMPRETEIRÁ
A menos que especificado em contrário, a execução de todos os sewiços

descritos e mencionados nas especilicações e os constafltes dos deseúos dos prcjetos,
bem c-omo todo o material, mão-de-obra e equipamentos para execução ou aplicação na
obra;

Respeitar os projetos, especificaçôes e determinações da FISCALIZAÇAO,
não sendo adrnitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado
pelas especificações e/ou projetos;

Despesas com taxas, liceüças e regula zações nas repartiçôes municipais.
concessioruârias, e demais óÍgãos;

Retirar imediatamente do cânteiro da obra qualquer material que for
rejeitâdo em inspeçào pela FISCALIZAÇÃO:

Desfazer ou corrigir as obras e serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÀO.
dentro do pIazo estabelecido pela mesma, axcando com as despesas de material e mão-
de-obra envolvidas;

Elaborar e atualizar o üonogfirma flsico relativo aos estágios atingidos e a
atillgir, a ser afixado no escritório do cantciro da obra;

Acatar prcntarnente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO,
baseadas nas especiÍicações, proieto e regras técnicas;

Realizar, as suas expensas, ensaios e prcvas aconselháveis a cada tipo de
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instalação ou materiâis, apresentando os resultados à FISCALIZ AÇÃO;
f)espesas e todas as providências necessátias às ligações provisórias e

deÍinitivas, às redes públicas.
Execução de placas indicativas dc responsabilidâde tecnica (projeto,

FISCALIZAÇÃO e execução) de cada um dos prestadores de serviços envolvidos m
refeúda obra.

Manter no escritó o de obra, coniunto de proietos arquitetônico e

complenrentares, detalhamentos, especiÍicaçôes e planilhas, atualizados e impressos,
sempre disponiveis para a consuha da tISCALIZAÇÀO.

O que também estiver mencionado como de sua competência e

responsabilidade adiante neste Caderno, Edital e Contrato.
Responsabilidâdes da fl SCALIZAÇÃO
Exercer todos os atos necesú os à verificação do cumprimento do

Contato, dos projetos e das especificações, tendo livre acesso a todas as partes do
canteiro da obra. Para isso. devcrão ser mantidos em perfeitas condições as escadas,

andaimes, etc., necessários à vistoria dos serviços em execuçâo;
Sustar qualquer serviço que nâo esteja sendo executado na conformidade

das Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificações. ou que atentem contra a

segurança;
Não permiÍir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem prévia

justiÍicativa técnica por parte da EMPREITEIRA à FISCALIZAÇÃO, cuja autorização
ou nào. será feita taÍnbém por escrito por meio da FISCALIZAÇÀO:

Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos;
Registrar no Livro Dirário da Obra, as irregularidades ou falhas que

encontlar na execução das obras e serviços;
ContolaÍ o andamento dos trabalhos em relação aos cronogmmas;
O que também estiver mencionado como de sua competência e

responsabilidade, adiante neste Cademo, Edital e Confato.

PROJETOS
Generalidades

Os serviços a executar são os constantes das especificaçôes do presente
Cademo e dos projetos a seguir relacionados:

Projeto Arquiletônico
A auÍoria dcste projeto é do corpo técnico da Preleitura Mturioipal. sendo o

responsável o Arquiteto Urbanista Julio Cesar Seidler, os quais respondem pelos
direitos autorais, inscritos no CAU/RS sob o número 458203-4, respectivamente,
protegidos pelo deseto-lei n'5.194. O projeto não poderá ser usado rovamente, nem
reproduzido, seja total ou parcialmenle, sem a autodzação da Prefeitura Municipal.

Os projetos arquitetônicos deverão abranger todas as definições de leiaute e

organização dos espaços e aúrbientes. Sendo expressos por meio de Plantas Baixas,
Fachadas, CoÉes e Detâlhamentos devidamente entregues à EMPREITEIRA, assim
como as suas atualizaçôes. Fica a cargo da EMPREITEIRA manter as versões imprcss,§
sempre atuâlizadas desses projetos no canteiro das obras, assim como todos os custos
relativos a impressão dos mesmos.

São partes integmntes do projeto arquitetônico, o memorial descritivo, as

pranchas de plantas baixas, cortes e elevações e as pranchas de detalhamenlo.
Projetos complemeDtares
PÍojetos complementares compreendem todos os projetos necessários à
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conclusão da obra fomecidos pelos técnicos da Prefeitura Municipal.
Os proietos complementares fomecidos jufltamcnte ao proieto arquitetônico

para licitação foram elaborados por profissionais do municipio para â construção do
prédio do Centro Administrativo de Vila Lângaro, os quais respondem pelos direitos
autorais, protegidos pelo decreto-lei n'5.194, sob as instruções, dados, detalhes,
desenhos, e especificaçôes fomecidas pelos técnicos da Prefeitura Municipal.

MATERIAIS
A não ser quando especificados em contrário, os materiais a empregar serão

todos nacionais, de primeira qualidade e obedecerão às condiçôes da ABNT.
Todos os nateriais seguirão rigorosamente o que for especificado no

presente Cademo. Todos os materiais deverão rcceber autorização da FISCALIZAÇÂO
para seu uso em obra.

A expressão "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes
especificações, o se ido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando
existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo prcduto, a gradação de
qualidade superior.

E vedado à EMPREITEIRA mimter no canteiro das obms quaisquer
mâteriais que não satisfaçam às condições deslas especificações.

Nos itens em que há indicaçâo de marca, nome de fabricante ou tipo
comercial, estas indicações se destinam a definir o tipo em que se enquadmm na
concepção global da edificação e o padrão de qualidade requerido. Poderão ser aceitos
produtos similares equivaleltes devendo o pedido de substituição ser efetuado por
escrito à FISCALIZAÇÃO, que por sua vez analisarii em conjunto com os autorcs do

Fojeto, indicândo a soluçâo a ser adotada.

Quando houver motivos ponderáveis paIa a substituição de um material
especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser instruído com as razões
deteminantes para tal, orçamento comparativo e laudo de exarne.

I. REFORMA NOS SANITÁRIOS DA PRAÇA JOÃO APULO II
1.1 - SERI'IÇOS PRELIMINARES:

1.1.1 Remoção de cobertura existent€

Deverá ser removida a coberturâ existente. incluindo as telhas em fibrocimenlo e

a trama de madeira que é a estÍutua existente. O material retiado deverá ser depositado
em local que a prefeitura municipal possa fazer a sua retimda.

1.1.2 Demolição de parede

Nos locais descritos em projeto deverá ser demôlida a parede para â adequação
dos vãos necessários para os novos ambientes.

1.1.3 Retirada de louç&s sanitárias

Deverão ser retiradas a louças sânitárias de forma que as mesmas nâo sejâm
danificadas. Deve este material ser depositado de forma que a prefeitula mudcipal laça
o seu aecolhimento pala destina-lo de forma correta.

I.2 MOVIMENTO DE TERRÁ

12.1, Movimento de tcrros para as fundrções
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Cabe a EMPREITEIRA a execução das cavírs pam firndações e outrâs paÍtes da
obra abaixo do nível do teneno, que serão executadas de acordo com indicações dos
projetos complementares e atendendo sempre as normas pertinentes.

Na execução de escavações, perfi.uações e c@vaçâo dc estacas, tomar-se-á as
precauçôes com cabos elétricos subterrâneos ou dutos de outms instalaçôes, mediante a
pévia comunicaçâo ao responsável da área- A EMPREITEIRÂ tomaÍi as devidas
providências para que todas as escavaçôes abertas e obstuções sejam dotadas de

sinalização e proteção adequadas.
O realerro coÍlsiste no preenchimento ou recomposição de escavaçôes, elevação

de nivel ou de cotas de terrapleno§, podendo, se necessário, seÍ utilizado material de

empréstimo e/ou utilizando-se o próprio material escavado do tereno. Os serviços
complementarcs que se fizerem necessrir:ios para compens& irregularidades da

superfície do lerreno, junto à obra, também se encontftún neste gÍupo de serviços.
Os aaeÍos e reaterros poderâo ser compactados ou nâo, dependendo sempre das

características do serviço e do Íim a que se destinam.

13 INTRAESTRUT URA

1.3.'l Fundações

As Íirndaçôes em sapatas serão constituídas de escavação de valas com
dimensões indicada em projeto estrutural, de responsabilidade técnica da empresa que
iná executar.

Será colocado urn lastro de brita (F5,0 cm) prepaÍo mecânico oas fundações
superficiais. As mesmas terão Íôrmas de madeira çomum, serâo armadas com aço CA-
50, Diam. 6,30 á l2,00mm confolme projelo estrutural especilico e te.ão concreto para
Fundação fclF20MPa, inclúndo preparo, lançamento, adersamento conforme projeto
estruh[al especifico.

Antes da concretagem das mesmas a Íiscalização deveÉ ter aprovado a

montagem das armâduras, caso isso não aconteça o pagamento poderá ser cancelado.

I.4 SUPERESTRUTURÂ

1.4.1 Vigss sobre pâredes i[ternrs dos bâEheiros

Sobre as divisórias internas dos banheiros deverá ser executada uma viga de
respaldo de 0,20 m de altura, engastadas nas paredes existeotes através de esperas
fixadas antes da execução das vigas.

1,4.2 Vigrs de respaldo

Sobre as alvenarias exlemas dos barüeiÍos deveÊí ser execulada uma viga de
respaldo de 0,20 m de altura e 0,15m de largua.

Armadural

Na execução das armaduras deverão ser utilizados 4 barras de diârneto 8mm
estribados com feno 4,2mm, estes deverão obdgatoriamente serem verihcados pelo
Engenheiro de Obra, oontratado pela EMPREITEIR , os dobramentos das barras de
acordo com o cálculo estruhr"al, o miLrnero de baras e suas bitola§, posições e respectiva
amarração e recobrimento, utilizando-se dos acessórios adequados como espaçadores.
Sendo de total responsabilidade deste todos os aspectos necessiírios pam a perfeita
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execuçào da armadura conforme constar no projeto estrutural- Não serão admitidas

emendas de barras não previstas no projeto senão em casos especiais com prévia
autorização da FISCAUZAÇAO.

CoÍcrelo:

0 concreto utilizâdo deverá ser usinado, com controle tecnológico de acordo a
noma brasileira. No lançamento, o concreto será convenientemente vibrado,
mecanicamente. com vibradores elétricos de tamanho compativel com as dimensôes da

estrutum a vibrar.

O concreto deveú ter a resistência camcteística mínima conforme projeto.

1.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO

1.5.1 Alvcnaria de tijolo cerâmico maciço para nivclâmcnto

As alvenadas em contato com o solo serão executadas com tijolos maciços, com
a espessura mínima de 20 cm. Os tijolos serâo umedecidos e assentados com una
argamassâ mistâ de cimelrto cal e areia $ossa no haço 1:2:8 em volume, e com adição
de impermeabilizante e pintura com emulsâo cristaliza e;

As Íiadas serão perfeitametrte em Dível, alinhadas e aprumadas. Asjuntâs terão a

espessura mâima de l,5cm.

Os tijolos comuns de barro serão de argil4 textura homogênea, bem cozidos,
duros. isentos de fragúentos calcários ou outros corpos, arcÍas vivas e faces planas sem

fendas, porosidade mráxima admissível de 20olo e taxa de carga de Íuptua a compressão
de 4,0 Mpa

Normas: a execução da alvenaria de tijolos maciços e/ou de blocos cerâmicos
obedecerá às normas da ABNT atineotes ao assunlo, paÍicularmente a NB-788/83
(NBR 8545), "Exccução de Alvenaria sem Função Esfutural de Tijolos e Blocos
Cerâmicos".

1.5,2, 1.5.3 e 1.5.4 Alvenariâ de tijolo cerâmico furado

As alvenarias de tijolos cerâmicos furados deverão ser executados pam a

execução da base das escad4 da rampâ e das demais alvenadas intemas e extemas
conforme projeto.

O assentamento das alvenarias em tijolos deverá obedecer às dimensôes e aos

alinhamentos determinados no Fojeto de. O assentamento dos tijolos cerâmicos seú
executado com juntas de ama[ação, utilizando argamassa de cimento, e areia lavâda
média, no tt-aço l:2: 8. SeÉo utilizados ferros de amarração entre as peças de concreto e

as alvenarias. As juntas de argamassa terão no máximo 10 mm.

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 14x19x39cm, I vez, espessum l4cm. As
características dos tüolos cerâmicos fuados devem obedecer fu normas NBR 15270-
l/2005, NBR 15270-212005, as execuções das alvenarias devem seguir a norma NBR
854511984. A cal hidratada paÉ argamassa deve atendel ao disposto na norma NBR
717512003. As areias à norma NBR 7200/1998.

Alvenarias: todas as paredes. intemas e extemas. serão em alvenaria de tijolos 6
fiuos, obedecendo às dimensões, alinhamento e niveis indicados no projeto.

Tijolos cerânicos: deverão ser de primeira qualidade bem cozidos, leves. duos,
sonoros, com faces planas e quebra mátima de 30Á (três por cento).
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Antes do assentamento os tijolos seÉo molhados a fim de evitar a absorçâo de

água da argamassa.

Argamassa: pam assentamento dos tijolo§ deverá ser utilizada argamassa mista

de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogênea.

As juntas serão niveladas e aprumadas, não tendo mais de l,5cm de espessura, e
deverào Íicar em linhas horizontais continuas e veíicais descontinuas, para perfeita
âmarÍação.

1.6 COBERTURA

1.6.1 Cobertura em telhâ meúálicâ

^pós 
a retirâda dâ cobertum e execuÍadâ a Yiga de respaldo deverá ser montâda

a cobeúura em estÍutura metálica conforme prcjeto.
Fomecimento de material e execução do telhado é composto de peças metálicas,

sendo elas tesouras, terças e telhas e colocação da cumeeira.
.. O projeto e a execução de estrufl[a de cobertura obedecerão, rigoúsaÍnente, as

normas da ABNT - NBR 6120, NBR 7190 e NBR 8800.
A execução da cobertura" estrutwr e telhamento, seguirão rigorosamente o

Fojeto, a especificação e recomendações dos fabricantes.
As peças metiílicas recebedo, além de tratamento antiferruginoso, pintua à base

de bo(acha clorada.
A telha não ficaná aparente, portanto seú levantada uma platibanda em alvenaria

e com capa metálica.

1.6.2 Rufos e calhas

Devená ser executado rufos sobre as platibandas e se estenderem até a telha
úeiílica, protegendo-a totalmente contra infi ltações.

As calhas, rincões, rufos e locais de ligações calha condutor, serâo executados
em châpâ de âço galvânizado com espessura minima côrespondente a de n.n 24. e

deverão ser protegidos com fundo e pintura antiferruginosa.
As telhas de beiral deveÉo ter recobrimento mínimo sobrc a calha, conforme

indicação do fabricante para cada modelo de telh4 a fim de evitar iÍúiltrações por água_ de retomo. O serviço de colocação de calhas deverá anteceder ao da colocação
provisória de telhas e devená estaÍ coícluída antes do arremate final da cobertura,
ocâsião em que serão sxigidos, a critério da FISCALIZAÇÃO. os lestEs para
verificação de declividades corretas e de perfeita estanqueidade nas emendas.

As emendas nos elementos de chapa metálica serão executadas por rebitagem e

soldagem, devendo as superficies de soldagem ser previamente limpas e estaÍem isentas
de graxa,

A emenda se fará por encaixes e soldagem, de acordo com indicação do
fabricante, usando-se, neste caso, as peças adequadas tais como cântos, tenni[âis,
descidâs ejunções.

Nos casos não especificamente detalhados, a colocação dc calhas, rufos e

rincões, etc. obedecerão ao seguintê:
Calhas:
Serão fixadas nas bordas, a estlutula do tclhado, por rebites adcquados;
A sustentação será feita por apoios metáicos, distanciados rlo mr{ximo de 2,50m,

observando-se as declividades propostas.
Todas as platibandas deveÉo receber Íufos, tipo capâ. recobrindo toda a
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superlicie da platibanda.
Rufos:
Serão do tipo Çapa. fixados sobre toda a superficie das platibandas por meio de

rebites e/ou parafusos adequados em tacos de madeira previamente chumbados, ou
parafusos em buchas de náilon. O espaçamento entre os tacos ou buchas de Íixação rão
deverá ser maior que 0,40 metros.

1.7 ESQUÂDRIÂ§

O projeto arquitetônico define âs vistas e dimensões, e o presente memorial
define os tipos de abertulas e tipos de mateÍiais, ficando a execução a cargo da
EMPREITEIRA. As dimensões citadas (comprime o e altura) sempre se referem ao
vão luz.

Todas as medidas e dimensões parc execuçâo das esquadrias deverão ser
confeddas na obra-

1.7.1 Esquâdrias de aluminio -jâtrelas svânezianadas

Deverão ser execuladas 4 (quatro) janelâs avenezianadas para ve ilação
conforme especificado em planta baixq com dimensões também indicadas.

1.7.2 Esquadrias de alumínio -jarelas da frentê

Em Íiente a obra deverá ser executada 2 (duas) janelas com perfis de âlumínio e

vidro. As mesmas devem ser tipo maxiar para ventilação e devem seguir o especiÍicado
em planta baixa, com dimensões também indicadas.

1.7.3 Esquadriâs de alumíDio - portas lveneziâtrldas

As portas intemas dos banheiros deverão ser executadâs em alumínio do tipo
avenezianadas, com drmensões conforme projeto e seguir ?ls alturas das folhas
avenezianadas indicadas nos coÍtes (vão inferior de 20cm e superior de 30cn1).

Serão construidas conforme projeto e normas técnicas dos fabriçantes, utilizando
liúa ou bitola 35 min em alumínio anodizado, nos locais detcrminados no projeto
arquitetônico.

As esquadrias, confome relacionadas em plantas baixas serão do tipo

- completas, com acessórios para fabricação e montagem, ferragens de quadro móveis, e

gaxetas de borrachâ, montantes estrutuÉis, módulos de janelas, obedecidas as Normâs
da ABNT.

Fabricação e instalação das esquadrias: fab cante credenciado pela empresa
fomecedora dos perfis, com experiência necessiíria comprovada para execução dos
trabalhos.

Deverá ser feita opção apeÍús por um fabricante, desde que aÍenda âos requisitos
das Nomas Técnicas Brasileiras e das solicitaçôes do projeto.

A definiçâo das prumadas e níveis no andar, para a locação das

esquadriaífachadas, fi cará sob responsabilidade do FABRICANTE.
A medição dos vãos para execução dos contramdcos e das esquadrias ficará a

caÍgo do FABRICANTE.
O nível dos revestimentos intemo e extemo será fomecido pelo contramarco.

Não será aceito sob nenhuma hipótese que o revestimento de alguma maneira fique
desnivelado com o contramarco.

Deverá ser prcvista pela EMPREITEIRA una sâla especílica para

uum,venamento das esquadrias na obra até sua instalação no vão.
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As esquadÍias deverâo ser enviadas para obÍa protegida com plástico bolha ou

papel crepe em toda a supeíicie exposta. para evitar danos ao alumínio.
A esquadria somente podeni ser instalada no vão após todos os revestimentos

extemos estârem çoncluidos, inclusive a lavagem fina1 das fachadas com os materiais
que possam ser agÍessivos (ácido, ti[tas,...).

A vedação externa final do vão deverá ocorrer na face superior e nas laterais da

esquadria, jamais vedar extemamente no peitoril, porque a esquadria ficará sem um
sistema dc drcnagem natulal.

O selante a ser utilizado para a vedâção das esquadrias deverá ser de qualidade

extm, com suas caractedsticas de acordo com a ifu'ea a ser utilizada.
O uso de material isolante (1ã de rocha ou lã de vidro) na face frontal das vigas

iolermediiirias, no caso de fachada passant€, ficará a critéúo da CONTRATADA. Este

material será instalado antes da locaçâo do rodapé e roda-forro pelo fab cante.
Não será permitida sob neniuma hipótese a làbricaçâo das esquadriâs dentro do

cânteim de obm.
O hansporte (iíbrica,/obÉ) dos quadros da fachada com o vidro colado, devetá

§er de forma a pbtegeÍ o vidro de quebra, com elementos sepaÍadores entre os módulos.

O tansporte vertical na obra dos módulos com vidro já ínstalado para os

respectivos pavimentos, ficará sob respomabilidade do FABRICANTE.
DeveÍá estar subscrito no contralo dâs esquadrias o período de garantia dos

matedais, bem como mão de obra de fabricação e instalação, por um periodo de no
minimo os(cinco) anos, exceto quanto à probleúas por manuseio inadequado da

esquadda.

L7.4 Peitoris, escâd{ marinhriro e corrimãos

O corrimão e guarda corpo seá em aluminio e obedecerão às normas vigentes,
deverão ser protegidos por anodização ou pinhfa.

T.8 REVESTIMENTOS

1.8,1 Revestimentos iltemos c extemos

Revostimento com argamassa: todas âs paredes, intemas e extemas, de alvena a

rcceberão Íevestimento completo com chapisco, emboço e reboco flno. Antes da
execução de cada etapa as superficies deverão estar limpas de gorduras, vestigios
orgânicos e impuÍezas, e abundantemente molhadas.

Areia fina: serão utilizados agrcgados isentos de impurezas;

Cal virgem: sempre que for utilizado este tipo de cal, deverá ser extinta com o
mínimo de 72 (setenta e duas) horas antes de sua aplicação.

Cimento: deverá ser utilizado cimento Portland comum, dcnho do prazo de
validade.

Preparo da dosagem: o preparo deverá ser feito por processo mecáflico e

continuo, evitando-se perda de água ou segregação dos materiais. Quando o volume de
argamassa for pequeno podení ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a
mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e coNistência
plástica recomendada.

A quantidâde a se! preparada deveé atender as necessidades dos serviços a
executaÍ em cada etâpa. Serão rejeitadas as argáunassás que apreseútem vestígio de

c/-3



endurecimento, retiradas ou caidas dos revestimentos, sendo expressamente proibido
lomar a amassá-las,

A dosagem a seÍ adotada seÉ l:2:8 de cimento, cal e areia.

Aplicação: antes de iniciado qualquer serviço de revestimenÍo. as superficies a
revestir deveÉo apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimedos deverão apresentar
parâmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos deverão scr sxecutados coúbrme a indicação do projeto
arquítetônico, úemória de cálculo e informação de orçamento de custos.

A aplicação de argarnassa de areia fina desempenada deverá ser feita depois de

completáda a colocação das instalações embutidas nas alvenarias-

Chapisco:
Seú caracterizado por uma camada de 5,0mm de argamassa forte de cimento e

areia lavada.
Será aplicado chapisco em todâs as superficies a serom revestidas, com a

finalidade de melhorar a aderência. A cura do chapisco dar-se-á aproximadamente em 3
(três) dias. A aplicação dar-se-á com colher de pedreiro de forma a cobrir
unifonnemente toda a superÍicie.

Rehoco:
Somente seá executado após a cura do emboço, da colocação de peitoÍis e

marcos, e antes da colocação dos alizares e rodapés. A superÍicie antes da aplicação do
reboco, deverá ser limpa e abundantemente molhâda. O acabamento sení alisado a

desempenadeira de madeira e espuma de borracha (reboco esponjado).
Este serviço será executado nas superfícies intemas e extemas a receber pintüra,

e a espessuB final deste revestimento lrão deve exceder 15 Ír]m no interior e 25 mm no
exterior.

Emboços:
Somente serão iniciados após a completa pega da argâmassa das alvenarias e

chapiscos e depois de embutidâs lodas as canalizações que e\istirem nos panos de

paredes. As superffcies, antes da aplicação do emboço, deverão ser limpas e

abundantemente molhadas. A espessura do emboço intemo não deve ultrapassar a 10

Ílln.
Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superffcies e apresentarâo

supeÍÍicie ásperâ ou entrecortada de sulcos pam facilitar a adeÉncia. O espalharnento da

argamassa será realizado com colher e â regulârização com régua - segúndo guias hxas
na parede definindo uma superficie plana - e desempenadeira.

O reboco somente será executado após a cura do emboço, da colocação de

peitoris e marcos, e antes da colocação da alizares e rodapés. no traço 1:4 de cimento e

argamassa de cal, coretaaente desempenado e fethado, liso e nivelado com textura
uniforme. sem emendas e fissuras. A superÍicie antes da aplicação do reboco. deveú ser

limpa e abundantemelte molhada. O acabamento será alisado a desempenadeira de

madeira e espuma de borracha (reboco esponjado).
Este serviço será executado nas superficies intemas e extemas a receber pintuâ,

e a espessura final deste revestimento não deve exceder 15 mm no interior e 25 mm no

exterior.
Revestimento cerâmico:
As paredes em alvenaria, intemas receberão revesÍimento de cerâmica na cor

bmnca, com altura até o teto. As placas cerâmicas deverão ser de boa qualidade, classe

A, PEI 5, em perfeito estado, com índice de absorção de água muito baixo, e de acordo
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com as respectivas especificaçôes da ABNT.
Os rcvestimentos serão execulados por profissionais devidamente habilitados.
A colocaçâo dos revestimentos cerâmicos seú feita de modo a serem obtidos

juntas de espessurâ constante, não superiores a 2,0 mm, alinhadas no sentido horizontal
e vertical (iuntas a prumo).

O assentamento do rcvestimento será feito sobrc o emboço previâmente

executado e abundantemente molhado no momento da aplicação, cimentotola
espalhados na contraface de cada peç4 cobrindo-a por inteiro, e una camada exccutada

sobre o emboço.
O rejuntamento será feito após ter decorrido no mínimo 72 (setenta e duas) horas

do asseDtamento, com o rejunte especificado, removendo-se os excessos com estopa.

Forro

A estrütura de fixação do forro é constituída por ripas de madeira fixados na

estutum metiílica da cobertua, sendo o forro em pvc fixada nas mesmas.

Antes do início da instalação deveú ser observada a posição da luminlrias, para

, deixar a fiação passada pam poste or instalação.

1.9 PAVIMENTAÇÃO

1.9.1 PaviEentações

Na ampliação deverá ser êxcutado um lasho de brita de 5cm de espessura, já no
ambiente intemo deverá ser executado uma esp€ssura de l5cm para que seja realizada a
passagem das tübulações de esgoto.

Após o lastlo de brita deverá ser executado um confapiso de 5cm de espessura e

o concreto deverá treÍ resistência de 20 MPa.

Após a cuÍa do conhapiso, seni executado o piso cerâmico classe "4" em todos
os ambientes intemos, com os devidos caimentos em dircção aos ralos paÉ esgotamento
de eventuais águirs.

Os pisos deverão ser assentados com arg.Lmassa colanle especifica, respeitando
as instruçôes do fabricante. inclusive com relação ao tempo de uso da massa e oubos,

._ como segue:
Tempo de repouso depois de amassado: l5 minutos.
Remisturar antes do uso.
Tempo de utilizaçAo da argamassa depois de preparada: 2 horas e 30 minutos.
Espessura da camada de aplicação da argamassa: 3 mm a 4 mm.
Espessura depois do assentamento dâs cerâmicas: mínimo 3 mm, máximo 5 mm.
Liberar para o tráfego: pessoal da obra, com cuidado, após 72 horas; todo o

táfego, aús 14dias.

Proteger os revestimentos de dilataçôes e conÍações utilizando juntas de
movimentação confofme normas técnicas NBR 13.753, NBR 13.754, ejuntas de
assentamento confome indicação do fabricante da cerâmica.

Os cortes das peças, caso necessarrio, deverão ser com ferramenta adequada do
tipo Makita elétrica.

1.IO PINTURA
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1.10.1 Prêpâração de superllcies

Concreto novo, reboco novo (baixa coesão): aguardar a secagem e cura (28 dias

no minimo). Aplicar uma demão de Suvinil Fundo Preparador para Paredes base d'água.

Imperfeições profundas do reboco ou cimentado devem ser corrigidas com
argamassa de cimento: areia média, traço l:3 (âguardâÍ cuia por 28 dias no minimo).

As imperfeições rasas da superÍicie devem ser corrigidas com: Suvinil Massa
Acrílica (reboco extemo e intemo) SuviÍril Massa Corrida (reboco intemo).

1.10.2 Pinturas

A pintuJa acrílica será aplicada em todas as pâredes extemas, os quais devem ser
devidaÍnente preparadas, rcceber uma demão de selador, post€normente duas ou mais
demãos de thta acrílica semi-brilho. A tinta formulada à base de resinas acrílicas deve
proporcionar acabamento de aspecto acetinado, de extraordiDiária rcsistência à água,
alcalinidade e intempéries, maraa de referência: Suvinil - Linha Toque de Seda. Para

dar um acabamento de melhor qualidade deverá ser aplicada com rclo de Iã de pelos
baixos

Os serviços de pintura serão executados somente por profissionais de
comprovada competência e de acordo com as recomendações dos fabricantes.

Todas as superÍicies a pintar, repintar ou aevestir, serão minuciosamente
examinadas, cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de
pintura ou revestimento a que se destinam.

Tomar-s€-ão todos os cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento
nas superffcies não destinadas à pintura, as quais serão protegidas com papel, fitas,
celulose, tapumes, enceÉmenlos provisórios ou equivalentes- Os respingos inevitiiveis
serão removidos com solventes adequados enquanto a tinta estiver fiesca.

A EMPREITETRA inicialmente fará uma amostra da pintum e revestimento em
lrecho sulicienle para análise e, comunicar à l-ISCALIZAÇÃO.

A segunda demão só poderá ser aplicada 24 horas após a primeira demão.
observando-se que esteja inteiramente seca, e serão dadas tantas demãos quantas l'orem
necessiíias até que se obteúa a cobertura uniforme desejada.

I.I I INSTALAÇÔf,S IIIDRÁULICAS

I.11.1- Caixas, tubulações e conexões de pvc rígido

O abastecimento de água fria será feito pelo sistema direto, sem a instalação de

reservatório, sendo diretamenle pela rede hidráulica pública. O dimensionamento das

tubulaçôes de água ftia e dos aparelhos foi baseado no uso simultâneo dos mesmos,
estab€lecendo pesos aos pontos de consumo, respeitando as condições impostas pela
NBR 5626/1998 e da concessionituia local. O projeto hidráulico deverá ser executado
por profi ssional habilitado.

As tubulações de água fria e suas respectivas conexões possuem os diâmetros
indicados no projeto especifico. Serão em PVC rigido de tipo soldável, a montagem e

execução obedecerão aNBR 7372l1982 e prescrições do fabricante.

As alteÍações necessrírias no decorrer da obm, somente poderão ser executadas
mediante a aprovação do responúvel técnico do projeto e da fiscalização. Todas as

alterações serão registradas, de modo a permitir a âprese[tação do cadastro completo,
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por ocasião do recebimento da instalação. Ficará a critério da Íiscalização, impugnar
qualquer trabalho em execução oujá cxecutado, desde que úo obedeçâ rigorosamente a

condição contratual.

1.12 INSTALAÇÔES SANITÁRIAS

1.12.1- Câixas, tubulações e conexões de pvc rígido

Esgoto sanitário (deverá atender ao disposto na norma NBR 8160/1999).

O sistema de esgoto deverá ser executado de acordo com o projeto específico.
DeveÍá o sistem4 coletar e conduzir os despejos provenientes do uso dos aparelhos
sanitários ao destino adequado, impedir o retomo de gases para o âmbieÍrte intemo da
edilicação, assim como permitir a fácil inspeção dos seus componentes. As instalações
sanitiírias devem ser executadas por profissional habilitado.

Tubulações: as peças de PVC deverão ser soldadas conforme indicação do
fabricante e de acordo com a norma NBR 5688n999. As declividades deverão ser
compatíveis com o diârnetro e o tipo das tubulações.

Ramais extemos: a rede será executada conforme projeto sanitário e conslará
de:

As tubulações quândo enteradas devem ser assetrtes em terreno com base fime,
recobrimento mínimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobdmento não seja possível,
deveú receber proteção, que aune[ta sua resistência mecânicÀ ou ser executada em
ferro fundido.

1.12.2- Fossa sépticâ e Íiltro anâeróbio r- 12.397 litros

A fossa séptica e o filtro deverão ter uma litragem enhe o conjunto de 3.450
litros e dever ser de concrcto Fé-moldado conforme medidas e detalhamentos indicados
em projeto, quaisquer dúvidas deverá ser consullada a fiscalização.

I.13 EQUIPAMENTOS SAMTÁRIOS

Ll3.l- Loüçâs e metais

Seú instalado bacias Sanitirias com caixa acoplada e bacia Sanitríia PNE com
caixa acoplada, o assento seá em Poliéster com abertura frontâ], teú papeleira Metálica
Linha lzy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, dispenser toalha linha excellence,
melhoramentos ou equivalente e dispenser sabonete liquido liúa excellence,
melhoramentos ou eqúvalente.

Será executado barra de apoio 80cm, Linha conforto. código 2305.C, cor
cromado, DECA ou equivalente.

O lavatódo no sânitário PNE deverá ser suspenso sem a presença de coluna, os

demais normal com coluna.

Terá tomeins de jardim.

E no bânheiro terá espelho cristal com moldura em madeim de 0,50 x 0,70 çm.

I. 14 INSTALAçÔES ELÚTRJCAS
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1.14.1- Itrstâ|.ções elétricâs

As instalaçôcs elétricas seéo executâdâs de acordo com a NR 10 e NBR
541012004 e com norÍnas da concessionáda de energia elétrica local, obedecendo ao
pmjeto específico. O projeto elétrico deveú ser executado por profissional habilitado.

Todas as instalaçôes deverâo ser eíhegues testadas.

Todos os materiais a serem empregados deverão atender as prescrições das
rr,..rrnras da ABNT que lhes [orem aplicáreis.

Eítrada de serviços: será aét€a, confome existeEle no local.

Deverão ser instalados elehodutos anti-châmas.

Deve seguir rigorosamenle os projetos e memoriais específicos.

2. QUIOSQUE DA PRAÇA JOÃO PAULO T
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1,1 Remoção do pavimento

^pós 
a locação da obra, deverá ser retirada a pavimentação de blocos de

concreto intertravado para que seja rcalizada a escavaçâo das sapatas, estas

mesma recolocadas apor sua concretagem, no espaço que ainda restar

2.2 INFRÂESTRUTURA

2.2.1 Fundações

Devení ser reâlizadâ a escavação manual de solo em uma profundidade de 1,00m
com diâmetro de 30cm, conforme projeto especifico, esta escavação nas dimensões
exatas do projeto pam o próprio solo servir de forma.

Deverá ser executado a firndação com ferros @ 10nún, aço CA-504, em toda a
sua lrase com estribos de I 4.2mm, Aço CA-60A, com 20cm de espaçamento, tendo o
concreto com Fck 25MPa.

2.3 SUPERESTRUTURA

2.3.1 Pilares metálicos 0 l50mm em aço galvanizado

Os pilares que sustentarão â estrutura do quiosque, deverão ser confeccionados em
tubos de aço de 150mm de diànetro com parede de 2,65mm. Estes terão alturas
variáveis para que o quiosque fique nivelado. Deverão os mesmo serem pi[tados com
fundo zarcão e com tinta marrom.

2.4 COBERTURA

2.4.1 Cobertüra em telha metálica

Após a cura do concreto das fundações que dão suporte aos pilarcs mctálicos,
deveú ser montada a cobeltum em estutura metálica conlbÍme projeto.

Fômecimento de matedal e execução do telhado é composto de peças metálicâs,
sendo elas tesouas, terças e telhas tipo colonial pintadas de fábrica e colocação da
curneeira.

O projeto e a execução de estlutula de cobertwa obedecerão, gorosamente, as

normas da ABNT - NBR 6120, NBR 7190 e NBR 8800.
A execução da cobertuÍa, estrutua e telhamento, seguirão rigorosamente o

-_t



projeto, a especificação e recomendações dos fabricântes.
As peças metálicas receberão, além de tratamento antiferruginoso, pintura à base

de borracha clorada.

3. ESTÁTUA JOÃO PAULO T
3.1 SERVIÇOS FINATS

3.1.1 Fundações

Deverá ser realizada a escâvação manual de solo em uma profundidade de 80cm,
conforme projeto especifico, esta escavação nas dimensôes exatas do projeto paÉ o
própÍio solo servir de forma.

Após a escavâção ser executâdo locm de concreto ciclópico no flrndo da mesma.

Deverá ser executado a fundação, com largura de 80cm e de altura 70cm, com
ferros 0 lomm, aço CA-504, em toda a sua base com estribos de I 4.2mm, Aço CA-
ó04, com 20cm de espaçamento, tendo o concreto com Fck 25MPa.

3.1.2 Base de apoio para a estátua

Com a base concluida- deverá montada as fomas de madeira nas dimensôes
indicadas em projeto.

A base deveá ser toda em concreto armado. nas dimensões indicadas em
prcjeto.

Deverá ser executado a base com largura de 80cm e de altura 70cm, com ferros
O 10mm, aço CA-50A, em toda a sua base com estribos de ( 4.2fiín, Aço CA-604,
com 20cm de espaçamento! tendo o conoeto com Fck 25MPa.

Após a cura completa do concrelo, deverá ser realizada a desforma, e com isso
ser executada a massa fina pam um melhor acabamento.

3.1.3 Estátua

A estatua deve ser confeccionada em concrcto armado com uma lafura entre 1,60
à 1,80 de altur4 coú um acabamento perfeito e pintada, com tinta altamente aderente a
duradoura.

3.1.4 Idetrúificaçáo

4.5.1 Phca para identiÍicação

Em suâ base deverá ser fixada através de chumbadores metáicos uma placa para
identificação da estátua (informações devern ser .ecolhidas junto a administração
pública municipal). A placa deve ser confeccionada em metal

Vila

Claudiocir Milani

PÍefeito Municipal de Vila Lângaro/RS

I 2 de fevereiro de 20 I 9.

^rquiteto 
Urbanista CAU'RS A58201-4

Julio Seidler
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,^. Planta Baixa

\--l_/ I 75 ÁlÊâ = 71,65 mr

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO
Avenida 22 de Outubro, 3'l 1, Vila Lângaro - RS CEP 99955-P00 - Fone/Fax: - 0xx54-3616-0002

Responsáveis Técrico'

to urbanista Julio Cesâr Sadler

Prcptietánd. /t/ --_l/ ,- - ^=--
Município de Mla Lângaro/Rs

Êndeíeço da obrê:
PraÇa João Paulo ll, Vila Lângaro/Rs

Area total da obra:
71,65 m'

Data:
20to312019

Escala.
1:7 5

Descrição:
Planta Baixa

01to4
Desenho:
Julio Cesar Seidler Qulosoue da Praca João Paulo ll

Direitos autorâis 5'194/6(
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Planta de Cobertura

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO
Avenida 22 de Outubro, 311, Vila Lângaro - RS CEP 99955-000 - Fone/Fax: - 0xx54-3616-0002

sáveis Técnico'

to Urbanistâ Julio Cesar Seidler

Proprietário:

unicípio de Vila Lângaro/RS
Endereço da obra:
PraÇa João Paulo ll, Vila Lângaro/Rs

Area total dê obra:
71,65 m'

Data:
2010312019

Escale:
'l:75

Dêscriçáo:
Planta de Coberturâ

o2104
De3enho:
Julio Cesar Seidler Quiosque da PraÇa Joáo Paulo ll

ireilos autorais resêNados Lei n'5'194/66
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Corte AA'

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO
Avenida 22 de Outubro, 3'l 1, Vila Lângaro - RS CEP 99955-OP - Fone/Fax: - 0xx54-3616-0002

esponsáveis Técnico:

cAU-RS 458203-4

Proprietário:

Municipio de Vila LángaroiRs
Ende.eço da obÍa:
PraÇa Joáo Paulo ll, Vila Lângaro/Rs

AÍea total dê obra:
71,65 m'?

Data:
20t03t2019

Escalal
1:7 5

Descriçáo:
Corte AA'

Prancha:
03/M

Desenho:
Julio Cesar Seidler Quiosque da PIaca Joáo Paulo

rêqêtuâ.1ôs I êi no 5194/6 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO
Avenida 22 de Outubro, 311, Vila Lângaro - RS CÉP 99955-dOO - Fone/Fax: - 0xx54-3616-0002

rbanista Julio Cesar Seidler
nicípio de Vila Lângaro/RS

Joáo Paulo ll, Vila Lângaro/RS

Julio Cesar Seidler da PraÇe Joâo Paulo ll



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO
Avenida 22 de Outubro, 3'1'1, Vila Lângaro - RS CEP 99955-000 - Fonê/Fax: - 0xx54-3616-0002

Responsáveis Técnico.

-/,/
-.,--..C

7,/Árquiteto Urbanista Julio Cesâr Seidler
cAU-RS 458203-4

Prôonêtário: ,/ /
///\-, /-. 

--
c '_-
Município de Vila Lângaro/RS

EndeÍeço da obra:
PraÇa Joáo Paulo ll, Vila Lângaro/Rs

Area total da obÍa: Dâta:
12t12t2019

Escala:
1..12500

Descrição:
Planta de Localizacão

0'1l09 Julio Cesar Seidler Melhorias nos Sanitários da PraÇa João Paulo ll
Direitos autorais resêrvados Lei n'5194/66
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Planta de Situação

pREFEITURA MUNtctpAL DE vttR tÂtlcRRo
Avenida 22 de Outubro, 31 1, Vila Lângaro - RS CEP 99955-000 - Fone/Fax: - 0xx54-36'16-0002

êto Urbanista Julio Cesar Seidler

U^ JZ/<)-- -,--
MunicÍpio de Vilâ Lângaro/Rs

Endereço da obÍa:
Praca João Paulo ll. Vila Lânqaro/Rs

Area iotal dê obra: Data:
12t02t2019

Escala:
1:'1250

Dêscriçáo:
Planta de SituaÇão

Prancha:
02109

0esênho:
Julio Cesar Seidler Melhorias nos Sanitários da Praça João Paulo ll

reservados Lei no 5'1
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Planta Baixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO
Avenida 22 dê Outubro, 31 '1, Vila Lângaro - RS CEP 99955-000 - Fone/Fax; - oxx54-3616-0002

Responsáveis Técnico:

Arquftêto Urbanista Julrtceaer S-idGr- CAU-RS A58203{

PropÍietá

Município de Vila Lângaro/RS
Enderêço da obra:
Praça Joáo Paulo ll, Vila Lângaro/Rs

Area totâl da obra: Data:
12t02t2019

Escale:
'l:75

Descríçáo:
Planta Baixa

Prancha:
03/09

Desenho:
Julio Cesar Seidler l\,lelhodas nos Sanitários da PraÇa João Paulo ll

Direitos autorais reservados Lei no 5'194/66

-V_/ I is ÁH = 35,e6 m,
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Corte AA'
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Corte BB'
1:75

PREFEITURA
Avenida 22 de Outubro, 3'11,

MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO
Vila Lângaro - RS CEP 99955-000 - Fone/Fax: - 0xx54-36'16-0002

sávers lêcnrco:

UÍbanisla Julio Cesar Seidler
CAU-RS 458203-4

PrcptietáÍiot/ / /

/// ^ ----^'

-

Municipio de Vila Lângaro/RS
Enderêço da obra:
Píaça João Paulo ll, Vila Lângaro/Rs

Areã total da obra: Data:
't2to2t2019

Escêlê:
1:7 5

DescriÉo:
Corte AA' ê Corte BB'

PÉnchâ:
04tog

Desenho:
Julio Cesar Seidler Melhoíias nos Sanitários da Praea João Paulo ll

Direitos a[rtorais os Lei no 5194/6



ii ll lt li ii it il ii ti li u ll ii ti 11 iiii

SANITÁRlos

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO
Avenida 22 de Outubro, 3'11, Vila Lângaro - RS CEP 99955-090 - Fone/Fax: - 0xx54-36'Í6-0002

ráveis Técnico: '-7
Urbanista Julio CesaÍ Seidler

PropÍielário:

Municipio de Vilâ Lângaro/RS
Endereço da obra:
Praça Joáo Paulo Il, Vila Lângaro/Rs

Area lotal da obra: Oatê:
12102t2019

Escala:

Descrição:
Fachada

Prancha:
05/09

oesenho:
Julio Cesar SeidleÍ Melhorias nos Sanitários da PraÇa João Paulo ll

Direitos



F-
-

_i!'n'

ór,J:-
1l'='"

fltn
lilll g

qii r lI

ti

9

àr

_ll

8s

:;
Xor
c,'ô
o' :,

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO
Avenida 22 dê Outubro, 31 1, Vila Lânga.o - RS CEP 99955-000 - Fone/Fax: - 0xx54-3616-0002

Responsáveis Tecnico

Urbanista Julio Cesar SeÍdler
cAU-RS 458203-4

PÍoetietànf/y'

l(^a - < '-
Município de Vila Lángaro/RS

Endereço da obra:
PraÇa Joáo Paulo ll, Vila Lângaro/Rs

Area tolel da obrál Deta:
12to2t2019

Escala:
1:75

Descriçáo:
Proieto Esqoto Sãnitário

06/09
Desenho:
Julio Cesar Seidler Melhorias nos Sanitários da PraÇa João Paulo ll

Direitos auto rêsê no5 94/66



Planta Fossa Planta FiltÍo

CÔNFORMF NB 7'?9/C3

,^ CoÍte Filtro Anaeróbico
\\-,4/.ênB.dá

IIHà
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PREFEITURA
Avenida 22 de Outubro, 31 1,

MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO
vila Lângaro - RS cEP 99955:Oóo - Fone/Fax: - Oxx54-3616-0002

,nsáveis Técnico:

.: .---' !
.áftti.itetã uó;istâ Juliã Ge r' oAU-RS A58203-4

".o""tuWr,--..,. 
.

Município de Vila Lângaro/RS
Endeíeço da obra:
Praça João Paulo ll, Vila Lângaro/Rs

AÍea total da obra: Data:
12t02t2019

Escêla:
sem escala

Descrição:
Detalhamento de Fossa e Filtro

Prancha:
07tog

Desenho:
Julio Cesar Seidler

Assunto:
Mêlhorias nos Sanitários da PraÇa João Peulo ll

Direilos autorais resêrvedos Lei no 5194/66

_:G Cortê Fossa
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PONTOS DE UTILIZACAO

Projeto Hidráulico

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO
Avenida 22 de Outubro, 31 '1 , Vila Lângaro - RS CEP 99955-0/0 - Fone/Fax: - Oxx -3616-0002

Responsáveis Técnico:

êto Urbenista iulio Ceser Seidler
Município de Vila Lângaro/RS

Endereço da obaa:
PraÇa João Paulo ll, Vila LângaÍo/RS

Area lotal dâ obre: Data:
12t02t2019

Escala:
1;50

DescriÉo:
Proieto Hidráulico

Prênchâ:
08/09

Desenhol
Julio Cesar Seidler

Assunto:
Melhorias nos Sanitários da PraÇa Joáo Paulo ll

Direilos autorais rêservados Lei no 5'194/66
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QUADRO DE CARGAS CD 1

circuiro Descriçáo esqr"." ü 
tu,i.rf,"^#: o,fi

1 lluminaçáo F FN 22OV 13OO 2,5 15.0
2 lomadas F+N+T 220V 3O0 2,5 15.0

. s Ees!!/a F+N1r _-2oT 2roo 2- 45!
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Pmr,o dê ruz m Paêdê

lctql i
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. .ar. Tomâda Médiâ

" ! (1,20m a 1,3o8)

l i Õ* rnrerupror srmp es
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fqqjgto Elétrico
1:50

1i

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LANGARO
Avenidâ 22 de Outubro, 3'11, Vila Làngaro - RS CEP 99955-000 - Fone/Fax: - 0xx54-3616-0002

sáveis Íécnico:

cAU-RS A582034
lJÍbanista Júio CesaÍ Seidler

toptiêlátio; //

/1í,,-
frr"i"',pi" d" \rit" Lâ,rS*"/RS

Endereço da obÍâ:
Praça Joáo Paulo ll, Vila Lângaro/Rs

Areâ total da obra: Dâtâ:
12t02t2019

Escêla:
1 :50

Desc çáo:
Projeto Elétriico

09/09
Desenho:
Julio Cesar Seidler Sanitários da PraÇa João Paulo llMelhorias nos

Direitos âutorais reseÍvados Lei no 5
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PLANTA BAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO
Avenida 22 de Outubro, 31 1, Vila Lângaro - RS CEP 999570 - Fone/Fax: - 0xx54-3616-0002

Rêsponsáveis Técnico: Proprietá

Enderêçó da obÍal
PraÇâ Central Papa Joáo Paulo ll - Vila Lânqaro/RS

Area totaldê obra Data:
26103t2019

Escala:
sem escala

Dêscrição:
Plantâ Baixa

01/03 Julio Cesar SeidleÍ Estátua Papa Joáo Paulo Il na PraÇa Central
âuloreis reservâdos Lei no 5

__ _lr

,_! *+



tl
\ t, .

Õ_ t-

)

I
l

l
T

)

VISTA LATEML

Placa identiÍicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO
Avenida 22 dê Outubro, 311, Vila Lângaro - nS Cen SSSSS-qÔo - Fone/Fax: - Oxx54-36'16-0002

Urbanisia Julio Cesar Seidler
cAU-RS 458203{ Municipio de Vila Lângaro/Rs

Endereço da obÍa:
Praca Central Papa Joáo Paulo ll - Vila Lânqaro/RS

Date:
26t03t2019

Escala:
sem escala

Descrição:
Vista Lateral

Prancha:
02t03

Desenho:
Julio Cêsar Seidler Estátua Papa João Paulo ll na PraÇa Central
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Placa identificação

VISTA FRONTAL

pREFETTURA MUNrcÍpAL DE um lÂrucRRo
Avenida 22 de Outubro, 311, Vila Lângaro - RS CEP 99955-))00 - Fone/Fax: - 0xx54-3616-0002

AÍguiteto Uíbanista Julio Cesar Seidler
cAU-RS 4582034 MunicÍpio de Vila Lângaro/RS

Endêíeço da obÍa:
Praoa Central Papa Joáo Paulo ll - Vila Lânqaro/Rs

Area tolal dâ obra: Dâta:
26t03t2019

Escalâ:
sem escala

DescÍiçáo:
Vista Fontal

Prancha:
03/03

Desênho:
Julio Cesar Seidler Estiítua Pâpa Joáo Paulo ll na Praca Central

tos a


