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CONTAINER MODULAR 

 

1. OBJETO 

Uma unidade de container metálico, nas dimensões de 3,00m x 6,00m, instalado 

lateralmente ao prédio da FARMÁCIA MUNICIPAL, conforme planta de localização e 

especificações, conforme segue abaixo:

 

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

O container modular deverá ser

espessura mínima de 2,65mm 

Prefeitura, conforme segue:

Quatro colunas de 2890mm de com

superior (LS – maior lateral) com comprimento de 5995,25mm e espessura de 3,65mm. 

Lateral Inferior (LI – maior lateral) com comprimento de 5995,25mm e espessura de 

3,65mm. Lateral superior (LS 

espessura de 2,75mm. Lateral Inferior (LI 

2995,25mm e espessura de 2,75mm. Base para piso em Perfil U 50x150mm, com 

comprimento de 2438mm e espessura de 265mm. Travamento para base de piso em 

barra chata 1.1/2” x 1/8”. Base para piso em 

piso vinílico , em rolo. 

 

3. FECHAMENTOS

O fechamento das paredes deverá garantir o isolamento termoacústico do 

container, sendo executado em painel formado por uma camada de EPS de 50mm, 

revestido, em ambos os lados, com chapa lisa de aço 0,5mm, pintada na cor branca. 

O forro deverá ser com tel

Piso vinílico deverá ser instalado sobre o Painel Wall

Pintura externa do container

sintético na cor indicada pela fiscalização
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

CONTAINER MODULAR – Depósito Farmácia Municipal

Uma unidade de container metálico, nas dimensões de 3,00m x 6,00m, instalado 

lateralmente ao prédio da FARMÁCIA MUNICIPAL, conforme planta de localização e 

conforme segue abaixo: 

ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

O container modular deverá ser estruturado com perfis metálicos

mínima de 2,65mm pintados conforme cor indicada pela Fiscalização da 

, conforme segue: 

Quatro colunas de 2890mm de comprimento e espessura de 4,75mm. 

maior lateral) com comprimento de 5995,25mm e espessura de 3,65mm. 

maior lateral) com comprimento de 5995,25mm e espessura de 

3,65mm. Lateral superior (LS – menor lateral) com comprimento de 2995,25mm e 

espessura de 2,75mm. Lateral Inferior (LI – menor lateral) com comprimento de 

2995,25mm e espessura de 2,75mm. Base para piso em Perfil U 50x150mm, com 

comprimento de 2438mm e espessura de 265mm. Travamento para base de piso em 

Base para piso em Painel Wall de 40mm, com revestimento em 

. FECHAMENTOS / ACABAMENTOS 

O fechamento das paredes deverá garantir o isolamento termoacústico do 

container, sendo executado em painel formado por uma camada de EPS de 50mm, 

revestido, em ambos os lados, com chapa lisa de aço 0,5mm, pintada na cor branca. 

O forro deverá ser com telha forro PUR, com filme, de 50mm. 

deverá ser instalado sobre o Painel Wall. 

do container com fundo primer e acabamento em tinta esmalte 

indicada pela fiscalização. 
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Depósito Farmácia Municipal 

Uma unidade de container metálico, nas dimensões de 3,00m x 6,00m, instalado 

lateralmente ao prédio da FARMÁCIA MUNICIPAL, conforme planta de localização e 

perfis metálicos, com 

conforme cor indicada pela Fiscalização da 

primento e espessura de 4,75mm. Lateral 

maior lateral) com comprimento de 5995,25mm e espessura de 3,65mm. 

maior lateral) com comprimento de 5995,25mm e espessura de 

mprimento de 2995,25mm e 

menor lateral) com comprimento de 

2995,25mm e espessura de 2,75mm. Base para piso em Perfil U 50x150mm, com 

comprimento de 2438mm e espessura de 265mm. Travamento para base de piso em 

, com revestimento em 

O fechamento das paredes deverá garantir o isolamento termoacústico do 

container, sendo executado em painel formado por uma camada de EPS de 50mm, 

revestido, em ambos os lados, com chapa lisa de aço 0,5mm, pintada na cor branca.  

 

fundo primer e acabamento em tinta esmalte 



 

 

Porta externa em chapa de ferro nº 18 galvani

fechadura cilíndrica, e pintura com fundo primer, acabamento em tinta esmalte sintético 

na cor branca. 

Espera externa para condensador de ar Split.

Espera interna em madeira, embutida no revestimento, para fixação do 

evaporador de ar; 

Quadro de energia com 3 disjuntores distintos, um para iluminação, um para 

tomadas e outro para o ar-

Pontos de iluminação com soquetes em porcelana rosca E

03 pontos para cada conjunto, com a devida fiação.

Tomadas de uso geral 2P+T com circuito 16A, 0

devida fiação.  

Tomada de uso específico para aparelho de ar condicionado com circuito 32A, 

com a devida fiação. 

Ganchos para içamento em barra de aço 1.1/4” x 3/8” galvanizado.

 

4. INFORMAÇÕES GERAIS
Deverá ser considerado o transporte e a instalação do container no local 

indicado pelo setor de planejamento/projetos

Informar antecipadamente qual o tipo de base e o tipo de fixação para instalação 

do módulo. 

Deverá ser fornecido ART 

Todas as modificações de projeto ou troca de materiais especificados deverão 

ser solicitadas à Assessoria de Planejamento através da fiscalização desta Prefeitura, 

com antecedência necessária para sua avaliação.

Na eventual omissão de 

deverá ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso.

Estas especificações e o projeto que acompanha, fazem parte integrante do 

contrato. 
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Porta externa em chapa de ferro nº 18 galvanizada tipo lambri, 0,9

, e pintura com fundo primer, acabamento em tinta esmalte sintético 

Espera externa para condensador de ar Split. 

Espera interna em madeira, embutida no revestimento, para fixação do 

Quadro de energia com 3 disjuntores distintos, um para iluminação, um para 

-condicionado; 

Pontos de iluminação com soquetes em porcelana rosca E-27, arandela plástica 

pontos para cada conjunto, com a devida fiação. 

Tomadas de uso geral 2P+T com circuito 16A, 08 pontos por conjunto, com a 

Tomada de uso específico para aparelho de ar condicionado com circuito 32A, 

Ganchos para içamento em barra de aço 1.1/4” x 3/8” galvanizado.

INFORMAÇÕES GERAIS 
considerado o transporte e a instalação do container no local 

indicado pelo setor de planejamento/projetos; 

Informar antecipadamente qual o tipo de base e o tipo de fixação para instalação 

Deverá ser fornecido ART de execução.  

Todas as modificações de projeto ou troca de materiais especificados deverão 

ser solicitadas à Assessoria de Planejamento através da fiscalização desta Prefeitura, 

com antecedência necessária para sua avaliação. 

Na eventual omissão de discriminação específica de um material ou serviço, 

deverá ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso. 

Estas especificações e o projeto que acompanha, fazem parte integrante do 

Portão , 25

                            Resp. Técnico:    __________________________
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zada tipo lambri, 0,90 x 2,10m com 

, e pintura com fundo primer, acabamento em tinta esmalte sintético 

Espera interna em madeira, embutida no revestimento, para fixação do 

Quadro de energia com 3 disjuntores distintos, um para iluminação, um para 

27, arandela plástica 

pontos por conjunto, com a 

Tomada de uso específico para aparelho de ar condicionado com circuito 32A, 

Ganchos para içamento em barra de aço 1.1/4” x 3/8” galvanizado. 

considerado o transporte e a instalação do container no local 

Informar antecipadamente qual o tipo de base e o tipo de fixação para instalação 

Todas as modificações de projeto ou troca de materiais especificados deverão 

ser solicitadas à Assessoria de Planejamento através da fiscalização desta Prefeitura, 

discriminação específica de um material ou serviço, 

Estas especificações e o projeto que acompanha, fazem parte integrante do 

25 de junho de 2018. 

Resp. Técnico:    __________________________ 


