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CONTRATO 017/2021 

 

EDITAL DE ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS 001/2021 

N° DO PROCESSO DE ORIGEM: 426/2021 

 

Contrato celebrado entre a Prefeitura 

Municipal de Restinga Sêca e a empresa 

CONSTRUTORA MASSIRER LTDA para 

execução de um Quiosque Bar no 

Balneário Passo das Tunas.  

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato representado 

pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, Eng. Agrônomo, inscrito no 

CPF sob o n° 001.803.030-07 e no RG sob nº 5078300091, residente e domiciliado na Avenida Júlio de 

Castilhos, n° 259, apto 402, bairro Centro, município de Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000, 

denominado doravante CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CONSTRUTORA MASSIRER 

LTDA, CNPJ nº 94.794.484/0001-31, com sede à Rua Edmundo Bischoff, nº 478, Município de 

Restinga Sêca (RS), CEP 97.200-000, representada por Sérgio Luiz Massirer, inscrito no CPF sob nº 

734.580.660-04 e no RG sob n° 8060696138, residente e domiciliado na Rua Coronel Aparício Borges, 

n° 139, bairro Centro, Município de Restinga Sêca (RS), CEP 97.200-000 neste ato denominada 

CONTRATADA, tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as CLAÚSULAS a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa por empreitada global (material e 

mão de obra), objetivando a execução de um Quiosque Bar, com área total construída de 79,95m², no 

acesso principal à praia, no Balneário Passo das Tunas, conforme Memorial Descritivo de Projeto e 

Especificações Técnicas, ANEXO I, Planilha Orçamentária, ANEXO II, Cronograma Físico - Financeiro 

ANEXO III, deste contrato. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  

2.1. O presente contrato será executado sob regime de empreitada por preço global, devendo a contratada 

providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de transporte e demais itens necessários para 

a execução do projeto. 

2.2. Os serviços e materiais deverão obedecer sempre às normas e métodos pertinentes da ABNT, bem 

como a contratada deverá responsabilizar-se pela observância das Normas Regulamentadoras de Saúde e 

Segurança do Trabalho. É de responsabilidade da contratada tudo que envolver a segurança de seus 

funcionários no desenvolvimento da obra, visto que há trabalho em altura, sendo indispensável à 

apresentação de responsável técnico pela execução.  

2.3. A Ordem de Início de Obra somente será emitida após a apresentação, por parte da contratada, de 

garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, 

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. O valor contratado para a execução do objeto corresponde a R$ 52.994,90 (cinquenta e dois mil 

novecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), a serem pagos conforme o disposto a seguir: 

3.2. O pagamento será efetuado de forma parcelada, após o recebimento de cada fatura acompanhada da 

planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 

contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na execução da obra. 

3.4. No caso de atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) do 

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 

0,5% ao mês, pro rata. 

3.5. Caso o Boletim de Medição ateste execução inferior ao previsto na projeção do cronograma físico-

financeiro, o andamento dos pagamentos seguirá o seguinte roteiro: 
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a) atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção de até 5% a menor: haverá necessidade de a 

empresa justificar o atraso e o BM será encaminhado para pagamento. 

b) Atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção a partir de 5,01% a menor: haverá 

necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM será retido até nova medição que atinja o percentual 

previsto na projeção para então ser enviado para pagamento. 

3.6. Caso a empresa não justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa não seja aceita 

pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, estará sujeita às 

penalidades previstas no contrato. 

3.7. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

3.8. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter em local de fácil visualização a indicação 

do número do edital de licitação e do número do contrato assinado. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS 

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias a contar da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado a critério da contratante desde que por razões aceitáveis. 

4.2.  O prazo execução do contrato será de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da Ordem de 

Serviço, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razões aceitáveis. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ORÇAMENTO MUNICIPAL 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

Classificação Funcional 

Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 
Fonte Bloqueio R$ 

23 695 00 40 10 83 1083 449051 01 52.994,90 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES: 

6.1. São obrigações da Contratada: 

a) Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS, antes do início da sua execução, bem como emitir a devida 

anotação da responsabilidade técnica – ART – de execução junto ao CREA/RS ou registro de 

responsabilidade técnica - RRT - de execução junto ao CAU; 

b) Entregar o comprovante de matrícula da obra no INSS e a ART ou RRT no Departamento de 

Engenharia da Secretaria Municipal de Obras em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato; 

c) Instalar a placa de obra já no primeiro dia em que iniciar o trabalho; 

d) Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas de 

segurança do trabalho; 

e) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem como 

encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la a 

época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a 

Contratante; 

f) Executar a obra observando fielmente o Memorial Descritivo, inclusive em relação à qualidade e 

quantidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta; 

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de proteção que a 

atividade exige; 

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execução da obra e ainda das 

obrigações estabelecidas na legislação específica quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus 

empregados, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 

i) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas 

normas regulamentares, afastando do serviço aquele (s) empregado (s) que se negar (em) a usá-los; 

j) Prever toda a mão de obra necessária para garantir a execução da obra, nos regimes contratados, 

obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente; 

k) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço 

e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, e outras que por 

ventura venham a ser criadas por leis; 
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l) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

m) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

n) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na 

licitação; 

o) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de salários e 

benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 

p) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive pela 

promoção de readequações sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 

consecução do objeto pactuado. 

q) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma físico-financeiro pactuado no contrato. 

r) Garantir a segurança no canteiro de obras de modo a não deixar buracos expostos, pontas de ferro e 

madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situações que possam comprometer a segurança das 

pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras. 

s) Os serviços e materiais deverão obedecer sempre às normas e métodos 

pertinentes da ABNT, bem como a empresa deverá responsabilizar-se pela 

observância das Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança do Trabalho. É 

de responsabilidade da empresa tudo que envolver a segurança de seus 

funcionários no desenvolvimento da obra, visto que há trabalho em altura, sendo 

indispensável a apresentação de responsável técnico pela execução. 

t) Todos os serviços e recomposições, não explícitos nestas especificações, mas necessários à execução 

dos serviços programados e ao perfeito acabamento da obra, e que resultem num todo único acabado, 

serão de responsabilidade da Contratada. 

u) Não devem ser deixados no pátio materiais de construção ou ferramentas sem sinalização, expostos ou 

em locais que possam provocar acidentes ou ferimentos. 

v) Contratada executará todos os demais arremates que julgar necessários e os que a Fiscalização 

determinar. 

w) Ficarão a cargo da empresa executante da obra, todas as providências e despesas correspondentes às 

instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à 

execução dos serviços provisórias tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, instalações de 

sanitários, de luz, de água, etc. 

x) A empresa executante da obra deverá efetuar a limpeza da área, retirando todo e qualquer tipo de 

entulho inaproveitável para aterro e material proveniente de capinagem de mato, preservando as árvores 

existentes. 

y) A empresa executante da obra deverá executar, as suas expensas, as redes provisórias de energia 

elétrica e água potável para execução da obra. 

 

6.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços da CONTRATADA, aplicando, quando necessário, 

as penalidades cabíveis. 

d) Fiscalizar a execução da obra e o cumprimento das cláusulas contratuais; 

e) Designar e apresentar à CONTRATADA o preposto da Administração responsável pela fiscalização do 

cumprimento do Contrato; 

f) Prestar todos os esclarecimentos necessários ao adimplemento das obrigações; 

g) Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao preposto da CONTRATADA para que as falhas 

possam ser corrigidas a tempo; 

h) Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão 

ou desconformidade verificada no fornecimento do material, fixando-lhe prazo para regularização, sob 

pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas; 

i) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para substituição do material impróprio para uso; 

j) Não efetuar nenhum pagamento à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 

obrigação que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 

participante da concorrência ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às 

seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame e suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;  

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

d) deixar de efetuar a matrícula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor contratado e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

e) deixar de emitir a devida Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou Registro de 

Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

f) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às penalidades previstas no 

caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 

g) Caso ocorra atraso injustificado na execução da obra, contrariando o cronograma, será aplicada à 

Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor total a 

que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias úteis. 

g.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias úteis - multa de mora de 1% (um por cento) calculado 

sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias úteis, após 

este prazo será considerado rescisão contratual. 

h) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

ao contratado as seguintes sanções: 

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um 

ano); 

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

h.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 

anterior. 

Observação: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serão calculadas sobre o 

montante não adimplido do contrato. 

i) executar a obra em desconformidade com o projeto básico: Multa de 10% (dez por cento) sobre total do 

contrato, cumulada com a pena de Declaração de Inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. 

7.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo 

contratado quando esta for prestada na modalidade caução em dinheiro. Nos demais casos a empresa será 

cobrada administrativamente e poderá ser inscrita no cadastro de dívida ativa do município. 

7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente. 

7.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

7.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 

1993 e está vinculado ao edital de Tomada de Preços Nº 001/2021. 
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CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pelo servidor (a), designado pela Portaria 

anexa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da Lei 

8.666/93, em caso de rescisão administrativa. 

10.1.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

10.2. Em caso de rescisão, a CONTRATADA terá direito a receber o pagamento correspondente ao 

serviço executado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos 

omissos a este Contrato. 

 E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor, na 

presença de duas testemunhas.  

 

Restinga Sêca, 30 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

CONSTRUTORA MASSIRER LTDA 

CONTRATADA 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

__________________________ 

CPF: 

__________________________ 

CPF: 
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ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: QUIOSQUE BAR 

 

LOCAL: Balneário das Tunas – RS 149 – Restinga Seca – RS 

 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que orientarão os 

materiais e serviços a serem empregados na execução de um QUIOSQUE BAR, com área total 

construída de 79,95m2, no acesso principal à praia, no Balneário das Tunas, na RS 149, neste 

município. 

A referida obra constará de um pavimento térreo com pilotis e copa/cozinha. 

 

1. INSTALAÇÃO DA OBRA 

Ficarão a cargo da empresa executante da obra, todas as providências e despesas 

correspondentes as instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e 

ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão, andaimes, tapumes, 

cerca, instalações de sanitários, de luz, de água, etc. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

2.1 Limpeza do Terreno: 

A empresa executante da obra deverá efetuar a limpeza da área, retirando todo e qualquer tipo de 

entulho inaproveitável para aterro e material proveniente de capinagem de mato, preservando as árvores 

existentes. 

2.2 Abastecimento e Distribuição de Energia Elétrica e Água Potável: 

 

A empresa executante da obra deverá executar, as suas expensas, as redes provisórias de energia 

elétrica e água potável para execução da obra. 

2.3 Locação: 

A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos 

de referência. 

3. MOVIMENTO DE TERRA 

Deverá ser providenciada pela empresa executante da obra a regularização do terreno em 

atendimento aos níveis determinados no projeto (cortes, aterros e reaterros). 

4. FUNDAÇÕES 

 

4.1 Sapatas Isoladas:  

Sob os pilares, e entre estes, a cada 2,5m, bem como no pilar central, serão executadas 13 (treze) 

sapatas isoladas em concreto fck 20 MPa, 70x70x30cm, armadas com aço 10,0mm, malha 15x15cm.
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As vigas de baldrame serão em concreto, fck 20,0 mpa, 20x40cm, com 2 barras de aço CA 

– 50A, espessura 3/8” na parte inferior e 2 barras de aço CA – 50B, espessura 5/16” na parte 

superior, com estribos de aço CA – 60B, espessura 5,0mm a cada 15 cm. 

As superfícies superior e lateral, até 15 cm, das vigas de fundação, serão impermeabilizadas com 

hidroasfalto, ou similar, em 03 (três) camadas consecutivas e subseqüentes, após secagem entre si. 

Após a impermeabilização das fundações, deverá ser providenciado o reaterro das valas e aterro 

interno, com material isento de sedimentos orgânicos. 

5. ALVENARIAS 

 

5.1. Tijolo de barro: Na copa/cozinha serão utilizados tijolos de 06 (seis) furos, de primeira qualidade, 

bem cozidos, leves, duros, sonoros e com todas as faces planas. 

5.2. Argamassa: Para assentamento dos tijolos deverá ser utilizada argamassa mista de cimento, cal e 

areia no traço 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogênea. Poderá ser utilizado aditivo 

plastificante, conforme orientações do fabricante. 

5.3. Vergas: Sobre os vãos da cozinha (porta, janela e óculo) serão executadas vergas argamassa de 

6,3mm CA-60B, prolongando-se 25,0 cm para cada lado do vão a cobrir. 

6. ESTRUTURA 

 

6.1. Pilares: Serão executados pilares em concreto, fck 20,0 Mpa, diâmetro 30cm, com forma de tubo 

PVC, armados com 4 barras de aço CA – 50A, espessura ½”, com estribos de aço CA – 60B, espessura 

5,0mm, a cada 20,0 cm. 

6.2. Vigas Superiores: As vigas do quiosque, serão em concreto, fck 20,0 Mpa, com dimensões de 

20x35cm, armadas com 2 barras de aço CA-50, espessura 3/8”, na parte superior e 4 barras de aço CA-

50, espessura ½”, na parte inferior, com estribos de aço CA-60, espessura 5,0mm, a cada 15 cm. 

6.3. Cintas de Amarração: Deverão ser executadas sobre a alvenaria das paredes da copa cozinha, 

cintas de concreto armado nas dimensões de 13x25cm, fck = 20,0 Mpa, contendo 4 barras de aço CA – 50, 

espessura 5/16”, com estribos de aço CA – 60, espessura 5,0mm a cada 20 cm. 

7. COBERTURA 

 

7.1. Estrutura de madeira: 

 

A estrutura terá linhas (8x16cm) e caibros (8x8cm) de madeira de lei, (cedrinho ou similar), com 

ripas de eucalipto, devidamente tratadas com fundo cupinicida. 

7.2. Telhas Cerâmicas: 

 

A cobertura do quiosque deverá ser executada em telhas cerâmicas, tipo capa-canal, acabamento 

natural, inclinação 40%. Todas as telhas perimetrais deverão ser fixadas aos beirais. 

7.3. Telhas de Fibrocimento: A cobertura da copa/cozinha será em telhas de fibrocimento 183x110cm, 

espessura 6mm, inclinação 17,6%. 

7.4. Algerozes: Nas platibandas laterais da cozinha, serão executadas algerozes em chapa de aço 

galvanizado, nas dimensões compatíveis ao atendimento da contribuição das águas da cobertura. 
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8. REVESTIMENTOS 

 

8.1. Revestimento com Argamassa: 

 

As paredes externas e internas receberão revestimento em argamassa constando de duas camadas 

superposta contínuas e uniforme, de chapisco e argamassa de areia fina desempenada. 

Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, vestígios 

orgânicos e impurezas, e abundantemente molhadas. 

As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia traço 1:4. 

Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir deverão apresentar-

se limpas e molhadas. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, prumados, 

alinhados e nivelados. 

8.2 – Azulejos 20x20cm: 

 

Toda a parede onde será instalada a pia será revestida, numa faixa de 40cm de altura, a partir do 

tampo desta, com azulejos de 20x20cm do tipo A (primeira qualidade), brancos ou de cor clara. 

Definidos junto à fiscalização. 

Os azulejos serão assentados com cimento-cola sobre emboço, com juntas a prumo, rejuntados 

com rejunte colorido, a ser definido pela fiscalização. 

9. PAVIMENTAÇÃO 

 

9.1. Lastro de brita e contrapiso: 

 

Sobre o aterro perfeitamente compactado, após colocadas as canalizações que devem passar sob 

o piso, será executado o lastro com uma camada de brita nº 02. Após a compactação do lastro, será 

executado o contrapiso, em concreto reguado, misturado na betoneira fck = 20,0 Mpa com espessura de 

8,0 cm. 

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no 

esquadrejamento entre paredes e contra-piso, que deverão formar triedos perfeitos. 

10. FORROS 

 

A cozinha terá forro de PVC, assentado em barroteamento de madeira, em pinus, ou similar. 

O quiosque será aparente. 

 

11. ESQUADRIAS 

 

11.1 – Porta Externa: Será metálica, com estrutura em ferro metalon e fechamento em chapa de aço nº 

20. 

11.2 – Janelas: As janelas serão metálicas, do tipo basculante, em ferro cantoneira ½”" x 1/8”. 

As esquadrias de ferro deverão ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para o 

serviço, acompanhando detalhes específicos de projeto. 

11.3. – Óculo: Será metálico, com estrutura em ferro metalon e fechamento em chapa de aço cega, tipo 

basculante 
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11.4 – Vidros: 

 

Serão do tipo fantasia em todas as esquadrias. 

 

12. INSTALAÇÕES 

 

12.1 – Água Fria: 

 

Deverá ser observado o projeto hidráulico quer na execução, quer no que se refira aos materiais 

a serem empregados. 

A alimentação será a partir da rede existente no balneário, junto à obra, em tubos e conexões de 

PVC, sl, classe 15, 25mm. 

12.2 – Esgoto Sanitário: 

 

Deverá ser observado o projeto sanitário quer na execução, quer no que se refira aos materiais a 

serem empregados. 

A tubulação e conexões de secundário (pia), serão de PVC, 50mm. As declividades deverão ser 

compatíveis com o diâmetro e tipo das tubulações. 

O tratamento dos efluentes será feito através do sistema de caixa de gordura e filtro anaeróbio, 

junto à edificação. 

12.4 – Instalações Elétricas: 

 

12.4.1. Instalações Elétricas: As instalações elétricas serão executadas de acordo com a NB-3 da 

ABNT e com as normas da NOVA PALMA ENERGIA, obedecendo ao Projeto. 

O ramal de entrada será aéreo, a partir da rede existente no camping. 

 

Nas paredes a fiação e pilares a fiação será aparente, com canaletas e sistema “X”. As luminárias 

serão do tipo “LESD, 55w. 

13. PINTURA 

 

13.1 - Pintura Acrílica: 

 

Será utilizada sobre as superfícies argamassadas, aplicada em no mínimo 2 demãos, sobre 

selador acrílico. 

13.2 – Pintura Esmalte Brilhante: 

 

Será utilizada nas esquadrias e beirais, aplicadas em no mínimo 2 demãos, sobre os respectivos 

fundos. 

As cores serão definidas pela fiscalização. 

 

As demãos de tinta deverão ser tantas quantas forem necessárias para obtenção de uma 

coloração uniforme e estável, para o necessário recobrimento dos substratos. 

14. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 

 

Após o término dos serviços acima especificados, deverá ser procedida a limpeza do canteiro de 
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obra. A edificação deverá ser entregue em condições de pronta utilização. 

Restinga Seca,RS, 26 de outubro de 2020. 

 

 

Luiz Gustavo Brenner da Silveira 

Eng. Civil – CREA/RS 91.615 

Departamento de Engenharia 

Secretaria Municipal de Obras 
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 


