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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
OBRA: CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
LOCAL: Rua Mário Linck esq. Av. Brasil – Almirante Tamandaré do Sul 
ÁREA:    948,44 m² 
 
INTRODUÇÃO: 
 A finalidade do presente memorial é estabelecer as normas e especificações técnicas dos 
materiais e serviços a serem empregados na obra e que deverão ser observados rigorosamente pela 
empresa construtora na execução da mesma. A presente obra será construída em duas etapas, o 
descrito no presente memorial refere-se ao que será executado na 1ª etapa. 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

Caberá a empreiteira um exame detalhado do local da obra, verificando todas as dificuldades 
dos serviços, analisar conforme orçamento, análise do solo, captação de água, luz e força, acessos, 
transportes e tudo o que se fizer necessário para a execução dos serviços iniciais até a entrega final 
da obra; Deverá fornecer todo o material, mão de obra, leis sociais, ferramental, maquinaria e 
aparelhamentos adequados a mais perfeita execução dos serviços. 

QUALIDADE DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DOS SERVIÇOS: 
Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa técnica e por 

profissionais das respectivas áreas. 
Os materiais de construção a serem empregados deverão satisfazer as condições de 1ª 

qualidade e de 1º uso, não sendo admissíveis materiais de qualidade inferior que apresentarem 
defeitos de qualquer natureza, (na vitrificação, medidas, empenamentos, etc.). 

Não serão consideradas propostas verbais para a adoção de materiais diferentes dos 
especificados. 

Todo material que for substituído ou diferir do aqui especificado deverá ter sido aceito, antes, 
de o mesmo ser usado. 

A Prefeitura Municipal, através da fiscalização da obra, se reserva o direito de impugnar a 
aplicação de qualquer material, desde que julgada suspeita a sua qualidade. 

A aplicação de materiais industrializados ou o emprego especial obedecerá às recomendações 
dos fabricantes cabendo a construtora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica. Os ensaios de 
materiais julgados necessários pela contratante serão providenciados pela empresa contratada. Os 
materiais não incluídos na relação, por omissão ou por serem de fabricação especial patenteada, 
poderão ser aceitos, desde que satisfaçam as normas da NBR relativas a sua finalidade, acrescentem 
ensaios de laboratórios e tenham demonstrado seu comportamento satisfatório 

EXECUÇÃO DA OBRA: 
A empresa construtora deverá fazer anotação de responsabilidade técnica - ART, referente  a 

parte dos projetos especificados neste memorial e a execução da obra.  Todos os trabalhos deverão 
ser executados de acordo com a boa técnica, conforme normas da ABNT. 

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar conhecimento de serviços mal executados 
no tocante a níveis, prumos, esquadros, etc ou materiais inadequados, ela se reserva o direito de 
determinar sua demolição e tudo o que estiver incorreto, cabendo a empresa construtora o ônus dos 
prejuízos. 

Serão de responsabilidade da empreiteira e correrão por sua conta todos os serviços gerais, 
tais como, despesas com pessoal de administração da obra, transportes diversos, consumo de água, 
luz e força provisória, e outros que se façam necessários ao bom andamento da obra. 

PROJETO: 
          A empresa executora deverá fazer os projetos das Fundações e  Estrutural bem como a 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART respectiva. A Obra será executada em obediência aos 
projetos apresentados que definirão nos seus aspectos de arquitetura e instalações.   
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A execução dos serviços referentes à obra contratada deverá obedecer aos projetos 
arquitetônico, elétrico, hidrossanitário e especificações gerais fornecidas pelos responsáveis técnicos. 
O referido projeto e o memorial descritivo constituem parte integrante do contrato. 

Modificações que possa haver no decorrer da obra, deverão ser acertadas e discutidas 
previamente entre as partes interessadas. 
           A locação da construção, dimensões, afastamentos, detalhes construtivos e arquitetônicos 
deverão estar de acordo com o projeto. 

VIGILÂNCIA: 
           A proteção dos materiais e serviços executados caberá a construtora, que deverá manter a 
permanente vigilância sobre os mesmos, não cabendo a PREFEITURA a responsabilidade por 
quaisquer danos, de qualquer natureza que venham a ocorrer na obra. 
           A vigilância deverá ser mantida até a entrega final da obra. 

CONDIÇÕES DA ENTREGA FINAL DA OBRA: 
A obra será considerada concluída após ter condições de funcionamento, habitabilidade e 

segurança, e após serem testadas e feitas as ligações definitivas de água e luz e também todos os 
serviços estarem concluídos, e feita a limpeza geral. 
 
SERVIÇOS INICIAIS: 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: 
As instalações provisórias necessárias ao funcionamento, o que segue: ligações provisórias de 

água, luz e força, etc., serão de responsabilidade da construtora bem como as despesas das mesmas, 
para execução do serviço. 

LIMPEZA DO TERRENO: 
O terreno deverá estar limpo, livre de entulhos, para permitir a livre circulação de materiais e 

para receber a marcação da obra. 
          Os serviços de capina e limpeza deverão ser executados de forma a deixar completamente livre, 
não somente toda a área da obra, como também os caminhos necessários ao transporte e guarda dos 
materiais de construção.  Os serviços de limpeza do terreno deverão ser executados de modo a não 
deixar raízes ou troncos de árvores, que possam prejudicar os trabalhos da própria obra ou 
futuramente. O canteiro da obra deverá ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para locais 
próprios que não causem prejuízos ao andamento da obra. 

MARCAÇÃO DA OBRA: 
A locação da obra deverá ser feita após a limpeza do terreno, com aparelhos adequados de 

modo a corresponder rigorosamente às formas e dimensões registradas no projeto, com uso de guias. 
O nível do piso acabado do prédio deverá estar conforme projeto, ou no mínimo 20 cm acima 

do nível do terreno, em seu ponto mais alto. 
 
MOVIMENTOS DE TERRA 

ESCAVAÇÕES 
As escavações serão manuais ou com maquinaria que a Empreiteira julgar mais conveniente, e 

terá a finalidade e adaptar as cotas constantes dos projetos, com uma profundidade mínima de 60 cm 
ou até encontrar terreno firme. 
           O fundo da vala deverá ser nivelado e compactado para desta forma receber as fundações. 
           Quando a natureza do terreno exigir profundidade muito diferente entre dois pontos poderá ser 
feito degraus com altura mínima de 50 cm. 
            Deverá ser mantido um terrapleno que permita a implantação correta do projeto escolhido e 
que permita o mais perfeito escoamento das águas superficiais. 
            O processo a ser adotado dependerá da natureza do solo, sua topografia, dimensões e volume 
a ser removido ou alterado. 
            As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, serão regularizadas 
de forma a permitir, sempre, fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais. 

TERRAPLENAGEM 
           Os serviços de terraplanagem,quando necessários serão de responsabilidade da empreiteira. 

ATERROS E REATERROS 



Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL 

 

Av. Gal. Lopes de Oliveira, 267        CEP 99523-000 • Almirante Tamandaré do Sul - RS 
 www.tamandaredosul.com.br         Fone: 0xx54 3615-1145       Fax: 0xx54 3615-1902 

Toda a área da construção limitada pelas paredes externas, será aterrada com material 
adequado e isento de matéria orgânica, devidamente molhado e apiloado de forma a permitir o 
assentamento perfeito da camada impermeabilizadora de concreto. 

As operações de aterro e reaterro deverão ser executadas com material escolhido com terras 
sem detrito vegetal, em camadas sucessivas de 20 cm, molhado e apiloado, a fim de se evitar futuros 
recalques. Cabe a empreiteira fornecer a terra no local da obra. 

DRENAGENS 
Serão executados os drenos que se fizerem necessários a fim de impedir o acumulo ou 

movimentação indesejável de águas de infiltração ou de lençóis subterrâneos que por ventura possa 
ser encontrados futuramente. 

ESGOTAMENTOS 
Serão necessários e obrigatórios caso as fundações atinjam terreno alagadiço, lençóis d´água 

ou quando as cavas acumularem água das chuvas, impedindo o prosseguimento da obra. 
 
INFRA-ESTRUTURA 

O fundo da cava deve estar perfeitamente nivelado e ser inicialmente apiloado e compactado 
com soque manual ou mecânico, e após deverá receber uma camada de brita de 5 cm, para após 
receber as fundações. 

 Será de inteira responsabilidade da Empreiteira a escolha das fundações a serem executadas 
no local. 

As larguras e alturas que serão utilizadas dependerão da capacidade suporte do solo, podendo 
ser maior do que o indicado. 

Qualquer necessidade ou exigência para análise de solo ou prova de carga, as despesas 
decorrentes serão por conta da empreiteira. 

MICRO ESTACA 
Será admitido o emprego de micro-estaca de concreto, devendo ser dimensionada e executada 

por firma especializada, em concreto fck=13,5Mpa e profundidade não inferior a 4,00m, respeitando a 
resistência do solo. 

VIGA DE FUNDAÇÃO 
Deverá ter as dimensões e armaduras estabelecidas pela Empreiteira, devendo ser em 

concreto armado com fck=15Mpa (de acordo com NBR 6118/2003), com recobrimento mínimo das 
armaduras de 2,5 cm, formas de compensado resinado de 12 mm, de acordo com o detalhamento do 
projeto a ser fornecido pela construtora com devida anotação de responsabilidade técnica. A execução 
será feita como determina a boa técnica para a cura do concreto e retirada de formas e escoramentos. 

IMPERMEABILIZAÇÃO 
Sobre as cintas e vigas de fundação serão aplicadas 3 demãos, cruzadas, de hidroasfalto. 
 

SUPRA-ESTRUTURA 
ALVENARIA DE REGULARIZAÇÃO:  
Quando esta se fizer necessária, deverá ser em tijolos maciços, assentes deitados com 

espessura mínima de 25 cm. 
ALVENARIAS:  
Serão todas em tijolos furados, devendo respeitar as espessuras indicadas em planta. As 

paredes serão erguidas com tijolos cerâmicos 06 furos, de primeira qualidade, assentados com 
argamassa de cimento, cal hidratado e areia média, traço 1:2:6, e com junta máxima entre as fiadas de 
10mm. Nas amarrações de canto ou de centro das paredes, os furos dos tijolos do topo deverão ser 
preenchidos com argamassa de cimento e areia, antes do revestimento. 
          Os tijolos devem ser abundantemente molhados antes de aplicados, devendo ser assentados 
respeitando rigorosamente o nivelamento, alinhamento, prumo e esquadros. 
           Nos vãos das esquadrias de madeira deverão ser colocados tacos de madeira com espessura 
mínima de 5,0 cm ranhuras e previamente banhados em asfalto salpicado com areia ou pedrisco para 
posterior fixação dos caixilhos e esquadrias. Deverá ser colocado o número mínimo de seis. 
            Na junta situada duas fiadas abaixo dos peitoris das janelas, serão colocados 2 ferros de Ø 
4.2mm (CA.60), usando-se argamassa de cimento e areia. 
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            Sobre os vãos das portas e janelas, será necessária a execução de vergas de concreto 
armado, convenientemente dimensionadas, ou a colocação de ferros nas fiadas inferiores nos vãos 
menores. 
 PILARES:  

Serão executados em concreto armado, formas em chapa de compensado 12 mm e armadura 
em aço CA 50-A de acordo com o projeto a ser fornecido pela executante com sua devida ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica). A execução deverá obedecer à boa técnica para cura do 
concreto e retirada de formas e escoramentos. Deverão ser bem acabados, pois ficarão aparentes nas 
faces externas e locais previstos e necessários. 
 VIGAS DE RESPALDO 
 As alvenarias serão respaldadas pôr uma cinta de concreto armado,  com quatro ferros de 
5/16”, com estribos de 4,2mm a cada 15 cm, com altura de 20 cm (internas) e 30 cm (externas) e 
largura igual às alvenarias. Nos pontos de apoio das tesouras deverão ser deixados, concretado na 
cinta, um conjunto de duas esperas, com ferro 4.2mm, para amarração das tesouras. Sobre os vãos 
das aberturas deverá ser feito dimensionamento da armadura, com altura mínima de 30 cm.  
 LAJE 
           Deverão ser executadas duas lajes, uma de piso e outra de forro, as mesmas deverão ser com 
suporte de carga e dimensões especificados por normas técnicas e de acordo com a definição do 
projeto estrutural executado pela empreiteira contratada. 
 CONCRETO 
           Os concretos das cintas, vigas e pilares deverão ser bem executados, e serão do tipo 
convencional, com fck=20 Mpa (de acordo com NBR 6118/2003). 
            Os cálculos e dimensionamento estrutural, ficarão a cargo da Empreiteira. 
 

Deverão ser deixadas esperas  na estrutura do 1º para o 2º pavimento para o engaste da 
rampa a ser executada na 2ª etapa da obra. 

  
COBERTURA 
 ESTRUTURA DO TELHADO 
 Conforme projeto arquitetônico será em tesouras de guias de madeira de lei (2.5x15cm) de 
primeira qualidade, com inclinação de 15°, com terças em caibro (5x7cm), com uma distância máxima 
de 1,20m entre as tesouras, fixadas nas ferragens de espera deixadas na viga de amarração quando 
da concretagem. Não será permitida a utilização de madeira já usada e danificada, na confecção da 
estrutura do telhado. A madeira utilizada deverá estar imunizada contra cupins. Deverá ser feito o 
contraventamento, evitando-se os “nós de gravata”. As emendas dos caibros deverão ser evitadas, 
bem como a utilização de pregos com bitolas inferiores a 18. 

COBERTURA 
Serão de telha do tipo aluzinco 0,50mm apoiadas sobre  a estrutura metálica, acompanhando o 

caimento da mesma e fixadas com parafusos auto-brocantes.. 
 Deverão ser fixadas de acordo com as especificações do fabricante da mesma; as telhas 
deverão ser vazadas com furadeira, e com broca com bitola imediatamente superior a bitola do 
parafuso, para evitar trincas com o trabalho de dilatação das mesmas. Deverão ser seguidas as 
normas do fabricante. 
 Não se deve pisar diretamente sobre as telhas; para isso devem ser usadas tábuas, colocadas 
nos dois sentidos, de modo a permitir livre movimentação dos montadores que devem estar munidos 
de EPI's apropriados.  
 As tábuas devem ser colocadas de maneira a distribuir os esforços nos pontos de apoio das 
telhas. Amarre as tábuas quando a inclinação for muito grande. Não deixe as telhas soltas sobre a 
estrutura de apoio sem que a fixação esteja completa  
 CUMEEIRA 
 Será de aluzinco, inclinação de 15°, inteiras, fixadas com parafusos e arruelas de vedação 
adequados. Deverão ser seguidas as normas do fabricante. 
  FUNILARIA 
 Quando houver, nos locais necessários será usada calhas ou algerosas com chapa nº. 26 e 
com pintura em zarcão em duas demãos, dimensionadas pela empreiteira. 
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IMPERMEABILIZAÇÃO 

O respaldo das vigas de baldrame deverão ser impermeabilizados com hidroasfalto. Os 
contrapisos dos banheiros, cozinhas, lavanderias, sacada e marquise deverão também ser 
impermeabilizados. 
  
REVESTIMENTOS 

Os serviços só poderão ser iniciados após a colocação de todas as canalizações. 
A areia a ser utilizada deverá estar completamente limpa. 
As alvenarias e as vigas de amarração que serão rebocadas levarão chapisco, emboço e 

reboco. 
As superfícies deverão ser limpas com vassoura e abundantemente molhadas com esguicho de 

mangueira antes da aplicação do chapisco. 
ARGAMASSA: 
 As paredes externas serão chapiscadas com massa fluida de cimento e areia regular no traço 

1:4 para aumentar a aspereza, criando uma superfície de apoio para o reboco. Após a cura do 
chapisco, serão levemente molhadas se estiverem secas, a seguir executada a massa única no traço 
1:2: 8 (cimento, cal e areia fina ) aplicado nas superfícies de alvenaria após o chapisco de cimento e 
areia.O traço também poderá ser definido em função da granulométrica dos componentes da 
argamassa. 
 
CONTRAPISO E PISO 

CONTRAPISO: 
 Após a retirada das formas da viga de fundação, será nivelado o solo interno e retirados 

possíveis elementos orgânicos. Havendo necessidade de aterro, o mesmo será feito com terra própria 
para este fim, rigorosamente compactada com água. 

Os contrapisos terão como sub-base uma camada de brita ou cascalho com 3cm de espessura, 
de brita nº. 2 compactada  em diversas camadas. 
 O nível do contrapiso coincide com o nível de respaldo da viga de fundação. Ele será 
executado em cima de uma camada de 3cm de brita 01, e terá uma espessura de 6cm e deverá ser 
impermeabilizado. Executar em todas as dependências um contrapiso de concreto magro, no traço 
1:4:5 (cimento:areia grossa:brita nº1,5), aditivado com impermeabilizante SIKA Nº1. 
   
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 As instalações elétricas serão executadas obedecendo às normas estabelecidas pela 
ELETROCAR, bem como as Normas Técnicas da ABNT, conforme projeto elétrico em anexo. Os 
serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações. Do centro de distribuição 
para iluminação e tomadas, partirão fios e cabos aos diversos circuitos e todos calculados para a 
queda de tensão não ultrapassar 2%. A tubulação para iluminação e tomadas se desenvolverá 
embutida nas paredes e sobre o forro. 

ENTRADA DE ENERGIA: 
 A entrada de energia será aérea, sistema com fios de cobre, conforme projeto elétrico em 
anexo. 

QUADRO MEDIDOR: 
 Quadro Medidor, com caixa, embutida em alvenaria, conforme projeto elétrico em anexo. 

DISJUNTOR: 
 A proteção se dará através de disjuntor termomagnético, conforme projeto elétrico em anexo. 

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO: 
 O centro de distribuição será localizado na área de circulação, sendo de embutir, com 
fechadura na tampa, tendo disjuntores termomagnéticos conforme projeto elétrico em anexo. 

CONDUTORES: 
 Serão em cobre com isolamento termoplástico, embutidos em eletrodutos, sendo a sua menor 
secção de 2,5 mm2 (quando não houver indicação). Condutores de alimentação terão isolamento para 
750 v. Os fios serão maciços até 4,0mm², e em forma de cabo para bitolas maiores. 
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 ELETRODUTOS: 
 Os eletrodutos serão em PVC rígido, que seguirão os diâmetros indicados, e quando não 
houver indicação, no diâmetro mínimo 20 mm. 

 CAIXAS: 
 As caixas são em chapa preta n° 18, tipo dupla, obedecendo ao seguinte critério: 
  - oitavada: pontos de luz na laje; 
  - quadrada: para derivações; 
  - retangulares: para tomadas e interruptores. 

Para as tomadas e interruptores serão utilizadas caixas 100x50mm. 
QUADRO DE CARGAS E LEGENDA: 

 Deverão ser seguidos o quadro de cargas e as legendas constantes no projeto anexo. 
 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

A instalação hidrossanitária será executada obedecendo as normas estabelecidas pela 
CORSAN, bem como as Normas Técnicas da ABNT, conforme projeto hidrossanitário em anexo. 

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO: 
 O sistema de abastecimento se dará através de entrada ligada à rede pública em tubos de 
PVC, até 01 (um) reservatório de 500 litros, conforme projeto anexo. A canalização de abastecimento 
terá diâmetro de 25 mm em PVC soldável até a torneira bóia do reservatório. A ligação do hidrômetro 
ao reservatório será enterrada no trecho horizontal e embutida na parte vertical. O reservatório será do 
tipo pré-fabricado de fibra ou PEAD com tampa, dotado de torneira bóia, registro geral de 1”, 
extravasor de 32mm, barrilete geral de 25mm e demais com diâmetro indicado em planta, que alimenta 
as colunas de água fria. O barrilete será assentado sobre as tesouras e as descidas serão embutidas 
nas paredes. 

HIDRÔMETRO: 
 Será executado conforme normas estabelecidas pela CORSAN, ligado em tubo de PVC com 
diâmetro de 25 mm. 

REGISTRO: 
 Será metálico, ligado em tubos de PVC, normalizados para água fria. 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO: 
 A rede de distribuição será somente água fria, em tubos de PVC rígido soldável, com diâmetro 
mínimo de 20 mm. 

ESPERA DOS APARELHOS SANITÁRIOS: 
 Serão executadas com conexões de PVC com bucha de latão, com redução de 25 mmx ½”, 
nas alturas padrões. 

RAMAL DE DESCARGA: 
 Serão em tubos de PVC, com diâmetros constantes em projeto. 

RAMAL DE ESGOTO: 
 Serão em tubos de PVC, com diâmetros constantes em projeto. 

A rede de esgoto sanitário será executada com tubulação e conexões de PVC tipo esgoto 
sanitário soldável.  

O sistema sanitário primário será em tubo de PVC rígido com ponta e bolsa 100 mm. Ramais 
secundários em PVC rígido, soldável, com ligação nos aparelhos, até as caixas sifonadas, bitolas de 
40 mm. 

Como o local não é servido por rede coletora de esgoto, os dejetos serão levados a um 
conjunto fossa/sumidouro. 

RAMAL DE VENTILAÇÃO: 
 Serão em tubos de PVC, com diâmetros constantes em projeto. 

RALOS: 
 Serão em PVC, nos diâmetros constantes em projeto. 

ÁGUAS PLUVIAIS: 
As águas pluviais que deságuam sobre o telhado serão conduzidas através de calha a um 

reservatório específico, de onde será bombeada para abastecer torneiras externas e a fonte na 
entrada da edificação. 

CAIXAS DE INSPEÇÃO: 
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  As caixas de inspeção serão de tijolos maciços, com espessura de 15 cm e dimensões de 45 
cm x 45 cm x 45 cm, rebocadas internamente, com tampa de concreto armado. O fundo será de 
concreto simples. Sobre a laje do fundo será conformada calha moldada com o sentido de direcionar o 
fluxo do esgoto e não permitir o depósito de sólidos no mesmo. 

FOSSA SÉPTICA: 
 A fossa séptica será do tipo pré-moldada, com o volume especificado no projeto. 

POÇO SUMIDOURO: 
O poço sumidouro, será executado in-loco, com o diâmetro indicado no projeto, calçado, e com 

tampa de concreto. A espessura das paredes do sumidouro será no mínimo de 15 cm. A argamassa 
de rejuntamento terá um traço de 1 : 5 (cimento x areia). 

Os materiais bem como os serviços não citados no presente memorial devem ser de 1º 
qualidade, dentro das normas em vigor. A instalação de esgoto cloacal deve ser entregue completa 
conforme projeto e funcionando em todos os pontos. 
 
RECEBIMENTO DA OBRA: 

 Pôr ocasião da entrega da obra, a mesma deverá apresentar as seguintes condições: 
                   a) Ligações e testes definitivos de água, luz e esgoto e seu perfeito funcionamento, com 
as devidas liberações pelo órgão competente, apresentando os comprovantes de liberação. 
                   d) Limpeza geral do piso, paredes, forros. 
                   e) Pátio livre e desobstruído de quaisquer entulhos, ou restos de material utilizados na 
obra. 

 A Empreiteira não poderá permitir o uso provisório das novas dependências antes da entrega 
final das chaves que terão de ser entregues ao funcionário responsável e designado pela 
PREFEITURA. 

Eventuais dúvidas na interpretação, entrar em contato com o projetista antes do inicio da obra. 
Em geral, quaisquer que sejam as técnicas e/ou os materiais utilizados, deve-se assegurar boa 

aparência, durabilidade e impermeabilidade de cada uma das partes e conjunto da construção. 
Toda mudança das especificações ou determinação contida neste memorial e no projeto 

arquitetônico só será aceita e reconhecida pelo proprietário se forem para melhorar os materiais e 
técnicas a serem aplicados, com aprovação por escrito do departamento técnico, e do proprietário. 

Todos os materiais a serem empregados na obra serão de boa qualidade, satisfazendo as 
especificações e normas da ABNT. 

LIBERAÇÃO FINAL:  
Deverá ser solicitada junto à Prefeitura Municipal ao final da obra. 
 
 Esta será apenas a primeira etapa da obra. Os demais serviços serão executados em uma 
futura fase da mesma, bem como as definições que se fizerem necessárias para sua perfeita 
conclusão. 
 
 
 

Almirante Tamandaré do Sul, 10 de julho de 2009. 
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