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26.66
1.23

26.15

2.78 2.80

2.78 26.04
32.02

2.80
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O MURO DEVERÁ SER
TODO CHAPISCADO

PILAR C.A 10x30CM
SEM ESCALA

TUBO GALVANIZADO Ø 2" -
PINTURA TINTA ESMALTE

7

PORTÃO DE TUBO GALVANIZADO
Ø2" E TELA 120x120cm - PINTURA TINTA
ESMALTE

VIGA BALDRAME EM
CONCRETO ARMADO 25

MPA

TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA DE
7,5x7,50CM

MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLO
CERÂMICO FURADO E=15cm, PINTURA
ACRÍLICA AZUL

BLOCO EM CONCRETO ARMADO 25MPA
PISO CIMENTADO LISO E=3,00CM COM
JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS

EM CONCRETO
SEM ESCALA ARMADO 25 MPA

SEM ESCALA

P 10x30CM P 10x30CM

SEM ESCALA CINTA INFERIOR 15x30CM

P 10x30CM DETALHE PORTÃO E ALAMBRADO LATERAL H=1,20m
SEM ESCALA

entre-eixos entre 200,0cm e 220,0cm entre-eixos entre 200,0cm e 220,0cm

TUBO GALVANIZADO Ø 2" -
PINTURA TINTA ESMALTE

TELA GALVANIZADA FIO
12 MALHA DE 3"

TUBO GALVANIZADO Ø 2" -
PINTURA TINTA ESMALTE

TELA GALVANIZADA FIO
12 MALHA DE 3"

TUBO GALVANIZADO Ø 2" -
PINTURA TINTA ESMALTE

PISO CIMENTADO LISO E=3,00CM COM
JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS

TELA GALVANIZADA FIO
12 MALHA DE 7,5x7,50CM

TUBO GALVANIZADO Ø 2" -
PINTURA TINTA ESMALTE

QUEBRA DE QUINA A
SER EXECUTADA

MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO
FURADO E=15cm, PINTURA ACRÍLICA AZUL

3
MURETA EM ALVEANRIA DE TIJOLO

CERÂMICO FURADO E=15cm, REBOCADA
E PINTURA ACRÍLICA AZUL

PILARETE DE DE CONCRETO ARMADO
20MPa

PISO CIMENTADO LISO E=3,00CM COM JUNTAS DE
DILATAÇÃO PLÁSTICAS

QUEBRA DE QUINA A SER
EXECUTADA NA MURETA

PISO DECONCRETO 20 MPA E=7,00CM COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

MURETA EM ALVENARIA DE
TIJOLO CERÂMICO FURADO

E=15cm, PINTURA ACRÍLICA AZUL

TUBO GALVANIZADO Ø 2" -
PINTURA TINTA ESMALTE

TELA GALVANIZADA FIO 12
MALHA DE 7,5x7,50CM

TUBO GALVANIZADO Ø 2" - PINTURA
TINTA ESMALTE

PROJEÇÃO DE TUBO GALVANIZADO
ENGASTADO NA ALVENARIA MÍN. 25,0cm

PISO DE CONCRETO 20 MPA, E=7,00CM COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

BALDRAME EM CONCRETO CICLÓPICO E
PEDRA PETRA (NÃO ARMADO)

PISO CIMENTADO LISO E=3,00CM COM JUNTAS
DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS

TERRENO NATURAL

CORTE ESQUEMÁTICO DO PISO E MURETA
SEM ESCALA

DETALHE PILAR E MURETA
SEM ESCALA

DETALHE ALAMBRADO FUNDOS H=2,00m
SEM ESCALA

1.20

1.20

29.33

+0.20
PISO CIMENTADO LISO COM JUNTA

.15
.60

PATAMAR COM ACABAMENTO EM
CONCRETO LISO

GUARDA-CORPO EM TUBO DE
AÇO GALVANIZADO 1 1/2"

03

02

01

ARQUIBANCADA

+0.70

+1.20

+1.70

PLÁSTICA DE DILATAÇÃO

IMPERMEABILIZANTE
PISO EM CONCRETO 20 MPA

BASE GRANULAR (ATERRO)

CORTE TÍPICO DO PISO DA QUADRA
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA - ARQUIBANCADA
SEM ESCALA

ÁREAS: ÁREAS:

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA
POLIESPORTIVA

ENDEREÇO:

33.22
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PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø2" E TELA
120X200CM, PINTURA TINTA ESMALTE
AMARELO (VIDE DETALHE)

POSTE EM CONRETO, SEÇÃO CIRCULAR -
COMP.=9m COM 3 PROJETORES
RETANGULARES FECHADOS COM
LUMINARIAS LED COM 8 PONTOS E RELE
AUTOMATICO

BALIZA DE FUTSAL PINTURA ESMALTE
BRANCA

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,
H=1.20M, PINTURA TINTA ESMALTE AMARELO, Ø 2",
FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM
TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC,
FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM (VIDE DETALHE)

POSTE DE VOLEIBOL

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,
H=2.00M, PINTURA TINTA ESMALTE AMARELO, Ø
2", FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE
CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA
7,5X7,5CM (VIDE DETALHE)

MURETA DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO
A CUTELO, H=80CM, PINTURA TINTA ACRÍLICA
AZUL MARINHO

MURETA EM ELEMENTO VAZADO, H=1.10M. PINTURA
TINTA ACRÍLICA AMARELO. GUARDA CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,

H=1.10M. VER DETALHE 1A . PINTURA TINTA ESMALTE
AMARELO, Ø 2", FIXADO NA ARQUIBANCADA E NA
MURETA DE PROTEÇÃO.

ALAMBRADO EM PERFIL TUBULAR E TELA
GALVANIZADA

GUARDA-CORPO TUBULAR 1 1/2" CONFORME DETALHE-
PREVER FIXAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS

ATERRO COMPACTADO

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO E=14cm COM
VIGAS E PILARES EM C.A

ATERRO COMPACTADO
+0.25m

+0.20m

POSTE EM CONRETO, SEÇÃO CIRCULAR -
COMP.=9m COM 3 PROJETORES
RETANGULARES FECHADOS COM LÂMPADA
DE VAPOR METÁLICO DE 400W

PERFIL NATURAL DO TERRENO

DETALHE 1A - IMPLANTAÇÃO ARQUIBANCADA
SEM ESCALA

CALÇADA DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO
SIMPLES DESEMPENADO, E=7,00cm

GUARDA-CORPO EM TUBOS
DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,
H=2.00M, PINTURA TINTA ESMALTE AMARELO, Ø
2", FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE
CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA
7,5X7,5CM (VIDE DETALHE)

ÁREAS:

MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO A
CUTELO, H=280CM, PINTURA TINTA ACRÍLICA
AZUL

ARQUIBANCADAS EM
ALVENARIA, 3 SEÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO ARAGUAIA-PA

ESCALA:

INDICADA
CAD.:

VERSÃO:

1.00

ALCIBIADES FARIA LAMAS
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ELABORAÇÃO:

REQUERENTE:
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RAMPA
0.55

.05

1.80
0.49
.05

0.55
.05 .05

TUBO 2" DE FERRO GALVANIZADO
(PINTURA A PISTOLA)

.45

3C

CORRIMAO
4

3E

3C

CORRIMAO

3E PROJ. CORRIMÃO

3E

Nº

3A 3C LEGENDA / ESPECIFICAÇÕES
DESCRIÇÃO

Rampa de Acesso Adaptada conforme Norma (NBR9050 )

3A- Placa em Braile no corrimão (Início e Final)
3B- Guarda-corpo em ferro c/ pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044 Dialine, da Iquine, ou
equivalente, tubo de 0,038 a 0,045CM.
3C- Corrimão de ferro c/ pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044 Dialine, da Iquine, ou equivalente,
tubo de 0,038 a 0,045CM.

3E

3D- Tubo Redondo de ferro diametro 1 1/2" (38mm), com pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044
Dialine, da Iquine, ou equivalente.
3E- Suporte do corrimão em ferro diametro 1/2" (12,70mm),com pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref.
044 Dialine, da Iquine, ou equivalente.
3F- Chapa de ferro galvanizado TAM: 1/4" (6,3mm),80x80mm,com pintura em esmalte sintético acetinado laranja,
ref. 044 Dialine, da Iquine, ou equivalente.
3G- Chumbador Parabolt,furo diametro 8mm.
3H- Piso industrial sem polimento.
3I- Mureta de alvenaria (Guia de Balizamento) com pintura em textura acrílica branco neve.

Piso Tátil de Alerta para área Externa - Argamassado em Placas de 0,30x0,30cm,Esp.da base 7mm, Esp.relevo
5mm na Cor amarela, conforme Norma (NBR9050)

PISO TÁTIL ALERTA
PISO

* Quando da existência de pisos nobres como ( granito,mármore ,outros),de difícil recomposição como (granilite,
outros),o piso tátil de alerta deverá ser colado sobre o piso existente da mesma forma que o tátil de alerta interno,
porém com o adesivo adequado.

C2
VISTA LATERAL - CORRIMÃO
FIXADO EM ALVENARIA

ESC. 1 : 10 C2
CORTE - CORRIMÃO
FIXADO EM ALVENARIA

ESC. 1 : 10

Piso Tátil de Alerta para área Interna - Colado em Placas de 0,30x0,30cm,Esp. dabase 2mm e Esp. do relevo 3mm
na Cor amarela,conforme Norma (NBR9050)

.50 .80 .50

.15

.50
1.80
.80 .50

R=45

REDE DE NYLON

.45
DIÂMETRO INTERNO = 45cm

.90
1.80

.90

FIXAÇÃO POR MEIO DE BUCHAS CHUMBADAS NO PISO
(VER DETALHE D1)

.50

TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:25

TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA FRONTAL
ESCALA 1:25

.50

TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA POSTERIOR
ESCALA 1:25

TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA LATERAL
ESCALA 1:25

.95

3.00

BALIZA FUTEBOL
PLANTA
ESCALA 1:25

TUBO Ø=3"
FERRO GALVAMIZADO

3.00

MALHA DE NYLON 7x7cm

TUBO Ø=3"
FERRO GALVAMIZADO CABO DE AÇO MALHA DE NYLON 10x10cm

BAINHA DE MALHA FINA DUPLA (10cm)

ALTURA DA REDE P/ HOMENS

ALTURA DA REDE P/ MULHERES

CARRETILHA

LINHAS LIMITES DA QUADRA
FIXAÇÃO POR MEIO DE

BUCHAS CUMBADAS NO PISO

BALIZA FUTEBOL
FIXAÇÃO POR MEIO DE
BUCHAS CUMBADAS NO PISO VISTA FRONTAL

ESCALA 1:25

.75
1.00

VISTA REDE DE VOLEIBOL
ESCALA 1:25

.25 9.00
9.00

11.00

.25 .75
1.00

ÁREAS:

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA
POLIESPORTIVA

ENDEREÇO:
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BALIZA FUTEBOL
VISTA LATERAL
ESCALA 1:25
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

 

1. OBJETIVOS: 

 

Estas especificações têm por objetivo informar, estabelecer e cumprir os requisitos necessários à 

execução dos serviços civis da CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA N O  

DISTRITO DE VILA MANDI – MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA, com 

658m² de área construída, localizada na Rua da Creche, Vila Mandi, Zona Urbana – Santana do 

Araguaia/PA.  

 

A Contratada será a única responsável pelo fornecimento de materiais, mão-de- obra com leis 

e encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licenças e taxas, assim como 

todas as despesas necessárias a completa execução da obra, inclusive ligações definitivas água e 

luz. 

 

Para um melhor entendimento a Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia, será designada 

PROPRIETÁRIA e/ou CONTRATANTE, a equipe técnica será designado ENGENHEIRO 

CIVIL e a Firma encarregada para execução das obras CONTRATADA. O conjunto 

PROPRIETÁRIA e ENGENHEIRO serão designados FISCALIZAÇÃO. 

 

As obras contratadas serão executadas rigorosamente, de acordo com as presentes 

especificações, e respectivos projetos, todos devidamente aprovados e fornecidos pela Secretaria de 

Planejamento – SETOR DE ENGENHARIA. 

 

Em caso de divergência entre desenhos e as presentes especificações, prevalecerá sempre o 

estabelecido no primeiro. Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e das presentes 

especificações será consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 

Todos os materiais e mão-de-obra a empregar deverão ser de 1ª qualidade, acabamento 

esmerado e satisfazer rigorosamente as presentes especificações e desenhos. 

 

Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser totalmente protegidos 

contra danos de qualquer origem, durante o período de construção. 

Nestas especificações devem ficar perfeitamente claro que em todos os casos de 

caracterização de materiais ou equipamentos, por determinada marca, fica subtendido a alternativa 

ou "rigorosamente equivalente" ou "Similar", a juízo da FISCALIZAÇÃO. 

mailto:secplan.santana@gmail.com
mailto:governo.pmsa@gmail.com
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Todo material a ser aplicado na obra deverá ter a prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam as condições 

contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os serviços rejeitados sem 

prejuízo de custos e prazos para a contratante. 

 

A CONTRATADA será responsável perante a PROPRIETÁRIA pela execução de serviços 

que venha a sub-empreitar com terceiros. 

 

Será ainda responsabilidade da CONTRATADA a coordenação e orientação dos serviços e 

obra porventura contratados pela PMSA, com terceiros, ficando ainda obrigada a providenciar sob 

sua responsabilidade as instalações provisórias necessárias, como barracão, força, luz e 

proporcionar todas as facilidades de movimento da obra. 

 

A CONTRATADA providenciará os arremates em seus trabalhos, no sentido de adaptá-los 

para receber ou serem recebidos por trabalhos de outros contratados. 

 

A CONTRATADA completará sua obra depois de terminadas as respectivas           partes dos outros 

contratados, obedecendo às instruções da Secretaria de Planejamento – SETOR DE 

ENGENHARIA. 

 

A firma licitante deverá vistoriar o local das obras, pois será considerada como reconhecedora 

do mesmo. 

 

A CONTRATADA manterá a mais rigorosa disciplina entre o seu pessoal. A 

PROPRIETÁRIA poderá exigir da CONTRATADA o afastamento de qualquer empregado que for 

julgado incompetente, negligente ou insubordinado. 

 

A CONTRATADA tomará todas as precauções necessárias para a segurança do pessoal da 

obra, observando as recomendações de segurança aplicáveis por Leis Federais, Estaduais ou 

Municipais. A CONTRATADA é a única responsável pelos serviços a serem executados, ficando a 

PROPRIETÁRIA isento de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais, 

decorrentes da execução das obras                                aqui contratadas. 

 

A CONTRATADA obriga-se a satisfazer todas as obrigações trabalhistas, de Previdência 

Social e Seguros de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislação em vigor. 

 

A CONTRATADA será responsável por si e seus sub-empreiteiros, pelos pagamentos dos 

encargos sobre a mão-de-obra, requerido pelas Leis Trabalhistas em vigor, ou que durante o período 

de construção venha a vigorar. 

mailto:secplan.santana@gmail.com
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A aprovação dos projetos nos órgãos competentes caberá a CONTRATADA que assumirá a 

responsabilidade pela obra, obtendo-se daí a licença de construção e ART do   CREA-PA. Todas as 

demais licenças necessárias para a execução e término da obra, serão providenciadas pela 

CONTRATADA no custo da obra. 

 

Fica perfeitamente claro que qualquer detalhe ou serviço constante do projeto, e que não for 

objeto destas especificações, deverá ser considerado pela CONTRATADA, em sua proposta, pois 

será a única responsável pelas despesas de sua execução. 

 

A CONTRATADA manterá na obra um diário, no qual fará anotar todas as ocorrências, 

instruções da Secretaria de Planejamento e as condições atmosféricas. A PROPRIETÁRIA receberá 

a 1ª via destas anotações, devidamente assinada pelo Engenheiro responsável pela obra. 

 

Eventuais modificações nos projetos e especificações, apenas serão admitidas quando 

aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações no que foram aplicáveis: 

 

a) As normas Brasileiras, regulamentadas pela ABNT; 

 

De um modo geral, serão adotadas estas e outras Normas e Técnicas vigentes, assim como 

todos os princípios de boa qualidade de execução e de acabamento, sendo os casos omissos 

solucionados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Será obrigatório o uso de equipamento de proteção individual (EPI), de todos os funcionários 

envolvidos na obra. 

 

Quaisquer itens omissos, não especificados, ou de entendimento dubitável ou confuso, deverá 

ser esclarecido primeiramente junto ao núcleo de FISCALIZAÇÃO antes de sua execução. Também 

a qualquer momento da obra, independente do estágio em que a mesma estiver, a FISCALIZAÇÃO 

poderá solicitar a troca de serviços e/ou materiais, sem que os mesmos tragam prejuízos diretos ao 

CONTRATADO. 

2. SERVIÇOS: 

 

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

3.2  
A Contratada deverá manter para Administração local da obra no mínimo um                    Engenheiro Civil 

júnior, um mestre de obras, Técnico de Segurançã do Trabalho e demais pessoas qualificadas para 

obra, a fim de garantir a supervisão e a execução dos serviços dentro da melhor técnica e segurança. 

O Engenheiro deverá apontar no diário de obras as tarefas realizadas diariamente, dias de chuva, 

qualquer atividade desenvolvida,  pelas equipes na obra. 

Caberá ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilização dos projetos e obra,                 esclarecendo as 

divergências e quando necessário, averiguar o uso adequado de equipamentos mínimos de 

segurança para cada atividade, de acordo com as normas de segurança vigentes. Todas as soluções  
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necessárias deverão ser comunicadas à fiscalização da Contratante, sempre mediante aprovação. 

3.3 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA. 

 
MOBILIZAÇÃO 

 

A Mobilização consiste no conjunto de ações, de responsabilidade da Contratada, que 

objetivam disponibilizar, no local da obra, todos os equipamentos necessários à execução dos 

serviços contratados. 

Os equipamentos mobilizados deverão estar em bom estado de funcionamento e em 

quantidade compatível com a especificação aprovada pela Secretaria de Planejamento, de forma a 

garantir a realização dos serviços nos prazos previstos. 

A fiscalização poderá determinar à Contratada a substituição de unidades defeituosas ou 

inadequadas ao andamento previsto no Cronograma e Especificações Técnicas. 

 

DESMOBILIZAÇÃO 
 

A Desmobilização consiste na operação de retirada de todas as estruturas e equipamentos do 

canteiro de obras e reconstituição das condições originais da área utilizada para o canteiro. 

 
3.4 SERVIÇOS INICIAIS 

3.5 PLACA DA OBRA 
 

A CONTRATADA deverá seguir todos os padrões definidos no “Manual Visual de Placas de 

Obras” do Governo Federal. Será confeccionada em chapa galvanizada nº 22 fixada com estrutura 

de madeira. Terá área de 3,00 m², com altura de 1,50 m e largura de 2,00 m, e deverá ser afixada 

em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via 

que favoreça a melhor visualização.                            As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

 
LIMPEZA DO TERRENO 

 

Consiste na limpeza do local onde será locado a quadra poliesportiva. 

 
LOCAÇÃO DA OBRA 

 

O construtor deverá fazer a locação de acordo com a planta de situação e localização do 

projeto arquitetônico e a planta de locação. O terreno deverá estar convenientemente limpo e 

preparado para permitir a perfeita implantação da edificação                                e posterior verificação por parte da 

fiscalização. O sistema de coordenadas adotado é o cartesiano. 

Gabarito: a localização da obra, níveis da edificação, afastamentos e alinhamentos                       deverão 

ser seguidos rigorosamente de acordo com os dados constantes no projeto arquitetônico. A marcação 

da obra deverá obedecer às referências de nível e o alinhamento. A locação da obra deve ser global, 

com quadros de madeira que envolvam todo o perímetro da obra. Os quadros deverão estar 
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perfeitamente nivelados e fixados,                             de tal modo que resistam às tensões dos fios de marcação sem 

oscilações e sem     possibilidade de fuga da posição correta. A locação da obra deverá ser feita pelos 

eixos das paredes e estar rigorosamente de acordo com a planta de locação. Deve ser feita no 

esquadro e nível. O gabarito será executado em madeira de baixa qualidade com guias de 2,50 m 

x 15 cm em escoras de madeira cravadas a 60 cm de profundidade, com espaçamento de 2,00 metros.   

Nas guias serão marcadas as posições das estacas e pilares. 

Referências de nível: o nível dos pisos internos deverá estar de acordo com o projeto 

arquitetônico. A cota zero é referenciada ao piso do passeio. 

Após a locação a CONTRATADA cientificará a FISCALIZAÇÃO para                  aprovação. 

A ocorrência de erros na locação, mesmo que aprovada pela FISCALIZAÇÃO, não desobriga 

a CONTRATADA de proceder - as suas custas e a qualquer tempo - as modificações que se 

tornarem necessárias. 

 
LICENÇAS E TAXAS DE OBRAS 

 

As Instalações Provisórias compreendem as construções de natureza provisória, consideradas 

necessárias ao desenvolvimento da obra. Trata-se da interligação dos   sistemas de eletricidade, de 

água potável e de esgoto, instalados no Canteiro de Obra, com os pontos de entrega da rede das 

concessionárias; 

Serão executadas pela Contratada, cabendo à mesma os custos de implantação e manutenção 

durante todo o período do contrato; 

Na ausência de rede local de coleta de esgoto, deverão ser construídos dispositivos de 

tratamento dos efluentes tais como fossas sépticas, filtros anaeróbicos e sumidouros. 

As instalações provisórias do canteiro de obras da Contratada serão localizada s em área 

de sua preferência e submetidas à aprovação da Secretaria de Planejamento. 

A Prefeitura Municipal poderá permitir a implantação das instalações provisórias em área de 

sua propriedade, devendo, no entanto, no final dos serviços, a Contratada devolver a área 

completamente limpa e desimpedida. 

A Contratada deverá dotar a obra de todas as instalações indispensáveis ao bom 

funcionamento do canteiro de serviço, de forma que fique garantida a funcionalidade, organização, 

segurança e higiene durante todo o período em que se desenvolverá a obra, conforme estabelece a 

Norma NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 

 

Deverá ser solicitado à concessionária local a ligação provisória de água, obedecendo às 

normas fixadas pela mesma. 

Este serviço deve atender as necessidades de toda a instalação do canteiro, até a conclusão 

da obra. 

Uso de mão-de-obra habilitada. 
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Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 

Procedimentos para Execução 

 

a) Em relação à ligação provisória de água: 

A rede interna do canteiro deve ser ligada à rede pública, colocando-se medidor; toda 

canalização deve ser feita de PVC e enterrada, no mínimo 40 cm;  A construção do abrigo do 

cavalete deverá ser afastada da entrada do lote no máximo 1,50 m, permanecendo acessível para 

inspeções e medições, de preferência no local projeto para                o abrigo definitivo; 

Caso não haja água na rua deve-se providenciar um outro meio de abastecimento de água da 

obra sendo submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO; A água deve ser armazenada em caixa 

d'água suspensa. 

 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA 

 

Deverá ser solicitado à concessionária local estudo e orçamento. Este pedido deverá ser 

acompanhado das plantas da edificação a ser construída, endereço da obra, potência instalada no 

canteiro. Nos locais onde não se disponha desse serviço, deverá a contratada providenciar a 

instalação de um grupo de geradores com capacidade compatível com a necessidade de carga para 

operação dos equipamentos, durante a execução da obra, e iluminação. 

Para a segurança dos trabalhadores, devem ser observadas as prescrições da Norma 

Regulamentadora NR-18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb). 

As instalações provisórias devem ter: 

- chave geral tipo blindada localizada no quadro principal de distribuição; 

- chave individual para cada circuito de derivação; 

- chave blindada em quadros de tomadas; 

- chaves magnéticas e disjuntores, para equipamentos; 

- os fusíveis da chaves blindadas não podem ser substituídos por dispositivos 

improvisados; 

- as estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos devem ser aterrados; 

- os quadros gerais de distribuição devem ser mantidos fechados; 

- máquinas e equipamentos elétricos móveis só podem ser ligados, por meio de plug e 

tomada. 

Este serviço deve atender as necessidades de toda a instalação do canteiro, até a conclusão 

da obra. 

A rede deve ser de baixa tensão e, se possível, trifásica. Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Procedimentos para Execução 
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Iniciar a ligação com a colocação do poste em local apropriado no canteiro, com medidor, 

disjuntor geral e disjuntores para os diversos ramais, que permitirá o corte de luz de uma zona sem 

prejudicar as demais. 

A distribuição da energia no canteiro far-se-á por meio de linhas aéreas fixadas                                                    em postes 

de madeira a cada 15 ou 20 m, firmemente colocados no terreno, alimentando todos os postos de 

trabalho, barracões e escritórios, além da construção propriamente dita. 

 

3.6 MOVIMENTO DE TERRA. 

 
PREPARO DO TERRENO 

 

O construtor executará todos os movimentos de terra necessários e indispensáveis para o 

nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelos projetos arquitetônico e de                                                urbanização. 

As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, serão regularizadas 

de forma a permitir, sempre fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, sem que isto 

implique em derrubada da vegetação do entorno. 

 
ESCAVAÇÃO 

 

Serão executados mecânica ou manualmente dentro da melhor técnica comprovada pela 

experiência e/ou normas, garantindo condições adequadas de segurança para os trabalhadores que 

estiverem executando este serviço e para as edificações vizinhas. 

As cavas para fundações, sub-solo e outras partes da obra previstas abaixo do nível do 

terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes dos projetos de Fundações, demais 

projetos de obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho encetado. 

As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, 

adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários e dos 

serviços. 

As escavações de valas, etc. deverão propiciar depois de concluídas, condições para 

montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral, fundações, etc., conforme elementos 

do projeto. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor 

assentamento das tubulações, fundações, infraestruturas, etc., e concretado no caso de tubulações 

envelopadas. 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua origem (chuva, 

vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de 

esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar danos à obra. 

Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o escoramento das valas, a 

critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade. 

Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, instalação de caixas, 
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fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou récem construídos, estes deverão ser 

refeitos pela CONTRATADA, no mesmo padrão do existente, ou conforme indicado neste 

memorial, seja ele de qualquer natureza, paviflex, granitina, cimentados, grama, asfalto, etc. 

 
TERRAPLANAGEM, DESATERROS, ATERROS, REATERROS 

 

Os trabalhos de reaterro de cavas de fundações, camada impermeabilizadora, passeios, etc., 

serão executados com material escolhido, em camadas sucessiva de no máximo 20cm, molhadas até 

se obter a "umidade ótima", e energicamente apiloados de modo a serem evitados ulteriores fendas, 

trincas e desníveis, por recalque das camadas aterradas. 

Caso as camadas de aterro ultrapasse a espessura de 50cm, o apiloamento deverá ser 

executado por meios mecânicos, através de equipamentos próprios. 

O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das 

superfícies originais ou de forma designada pelos projetos, e deverá ser executado                     de modo a 

oferecer condições de segurança às tubulações, etc. e bom acabamento da superfície, não permitindo 

seu posterior abatimento. 

Os aterros e ou reaterros em geral, serão executados com material de primeira categoria, em 

camadas de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade ótima, e compactadas até 

a compactação ideal, de 100% do Proctor Normal. 

Caso o material escavado seja excedente, a CONTRATADA ficará na obrigação de removê-

lo da área da obra. Até o recebimento definitivo da obra, qualquer serviço de  reaterro, mesmo em 

valas ou buracos causados por chuvas e ou erosões deverá ser feito por conta da CONTRATADA. 

3.7 FUNDAÇÕES 

 

Para a execução das fundações, deverão ser tomadas precauções para que não hajam danos 

nas edificações existentes, obras vizinhas e ou adjacentes, nas instalações hidráulicas, elétricas, 

telefônicas, etc., existentes e nas demais obras. 

Deverão ser apresentadas especificações detalhadas de todos os serviços à serem executados, 

assim como dos materiais e equipamentos a serem utilizados na execução das fundações. 

 
PROJETO 

 

As fundações serão do tipo superficial, utilizando sapatas isoladas (quando for o caso), com 

dimensões especificadas em projetos, sendo que o fundo das mesmas deverá ser regularizado com 

concreto magro (1:3:6) com 5 cm de espessura. As fundações serão executadas rigorosamente de 

acordo com os projetos fornecidos pela CONTRATANTE. 

A execução das fundações implica em total responsabilidade da CONTRATADA por sua 

resistência e estabilidade. 

A contratada poderá caso ache necessário, executar 5 furos de Sondagem visando ratificar a 

taxa admissível do Solo considerada no Projeto. 
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Caso se torne necessário fazer modificações das fundações, diferente daquilo que foi 

projetado, especificado e orçado, deverá a CONTRATADA, de comum acordo com a 

FISCALIZAÇÃO, apresentar um novo projeto, acompanhado do orçamento. 

 

LASTRO DE CONCRETO 

O lastro de concreto deverá ser aplicada sobre base molhada de maneira                                                                                                                                                                                                              abundante, 

porém sem deixar água livre na superfície. 

Será executado lastro de concreto com espessura de 3cm (cinco centímetros) na                         superfície 

da base, devendo ser regularizada na forma plana e nivelada.  

O concreto de lastro deverá ser   lançado,    espalhado,   adensado  e   desempenado, 

sobre o lastro de brita graduada compactado. 

DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES A ESTA ETAPA 

Pra os demais serviços pertinentes a esta etapa da obra, tais como ferragens, concretos, 

lançamentos, fôrmas, etc., vide etapa “Superestrutura” que descreve com precisão estes mesmo 

serviços. 

3.8 SUPERESTRUTURA 

 

Na leitura e interpretação do projeto estrutural a execução será sempre levada em conta que 

as mesmas obedeçam as normas estruturais de ABNT aplicáveis, ao caso, na sua forma mais recente. 

Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades, do projeto arquitetônico, 

competindo à CONTRATADA verificar previamente as divergências que               possam existir entre os 

projetos. 

Nenhum conjunto de peças estruturais - vigas, pilares, percintas, lajes, etc., - poderá ser 

concretada sem a primordial e minuciosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO da perfeita 

disposição, dimensões, ligações, furos para a passagem de  canalização, drenos para ocasionais 

ocorrências de águas pluviais por falha da cobertura, e correta execução das mesmas. 

A execução de qualquer parte da estrutura implicará na integral responsabilidade da 

CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. 

 
FÔRMAS E ESCORAMENTOS 

 

Os painéis de formas, conforme os locais a que se destinarem e rigorosamente de acordo com 

desenhos dos projetos arquitetônicos e estrutural, e em função de acabamento superficial do 

concreto aparente ou não deverão ser de chapas de madeira compensada, à prova d'água, de primeiro 

uso, revestidas de plástico, com espessura adequada à dimensão da peça a ser concretada. 

As formas destinadas a concretos aparentes só poderão ser reaproveitadas no máximo 3 vezes 

e se em bom estado, para utilização de maior número de vezes consultar a FISCALIZAÇÃO 

mediante anotação em Diário de Obras. 

Para as superfícies de concreto que não forem aparentes, estes compensados poderão ter 
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acabamento apenas resinado com colagem fenólica. 

A fim de não se deformarem por ação de variações térmicas e de umidade, ou quando da 

montagem de armadura, e do lançamento do concreto, as formas deverão ser suficientemente 

reforçadas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes. 

Poderão ser exigidos pela FISCALIZAÇÃO reforços especiais nos painéis de forma da 

estrutura, para que seja garantida uma superfície plana, sem ondulações e com bom acabamento. 

Para evitar o escoamento de água e da nata de cimento, as formas deverão ser tanto quanto 

possível, estanques e as juntas entre as placas de madeira deverão ser "secas", de topo e vedadas 

com mata-juntas, sendo que os mata-juntas deverão ser aplicados no exterior das formas. 

Os painéis de forma poderão ser várias vezes reaproveitados, desde que não apresentem 

defeitos em suas superfícies, que não possam deixar marcas no concreto, e que o revestimento 

impermeabilizante não esteja danificado, podendo serem recusados pela FISCALIZAÇÃO. 

As formas deverão ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas (com instrumento 

ótico, quando for o caso), conforme projeto arquitetônico e estrutural, mantendo vivas as arestas e 

sem ondulações nas superfícies. 

Para facilitar a desforma, as faces internas das formas deverão ser pintadas com agentes de 

desforma do tipo óleo diesel misturado com parafina aquecido em banho maria, para não danificar 

o concreto, manchando-o ou interferindo em sua cor ou textura. 

Todos os materiais necessários aos reforços e travamentos dos painéis, quer sejam de madeira 

ou metálicos, deverão ser convenientemente dimensionados e posicionados, de tal forma a garantir 

a perfeita estabilidade dos painéis. 

Nas peças esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo dos  painéis das 

formas, poderão ser utilizados tirantes metálicos passantes que se fixarão externamente nas peças 

de travamento. 

Os cimbramentos deverão ser convenientemente dimensionados de modo a não sofrer, sob 

ação do peso próprio da estrutura e das sobrecargas advindas dos trabalhos             de concretagem, 

deformações ou movimentos prejudiciais à estrutura. 

Todos os cimbramentos poderão ser executados com peças de madeira retangulares ou 

roliças ou metálicas em perfis tubulares, de acordo com as normas NBR 7190 e NBR 8800 e ou 

sucessoras. 

Para peças retangulares de madeira, a seção mínima deverá ser de 8 cm x 8 cm e quando 

roliças, o diâmetro mínimo deverá ser de 10 cm, não sendo permitida a utilização de madeiras leves 

do tipo pinus, cuja carga de trabalho é muito pequena. 

Escoras verticais de madeira, quando não dimensionadas a flambagem, não poderão ter 

comprimento livre superior a 3 metros. Em qualquer caso, será necessário o travamento horizontal 

em duas direções ortogonais. 

Em cada escora de madeira só poderá existir uma emenda e esta deverá estar posicionada 

fora do terço médio da sua altura. Os topos de duas peças emendadas deverão ser bem justapostos 
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e sem excentricidades, e acoplados por cobre-juntas em todo o perímetro de emenda. 

Os pontos de apoio das peças do cimbramento deverão ter condições de suporte condizentes 

com as cargas e não estar sujeitas a recalques. 

Quando de madeiras, as peças deverão ser calçadas com cunhas de madeira, de forma a 

facilitar a operação de descimbramento. 

Na execução das fôrmas deverá ser observado: 

a - Perfeita superposição dos pilares, conforme projetos. 

b - Perfeito nivelamento das lajes e vigas, conforme projetos.  e - Adoção de contra-flexas, 

quando necessárias. 

d - Escoramento suficientemente rígido. e - Contraventamento de painéis. 

f - Furos para passagem de tubulações e drenagens previstos nos projetos. g - Limpeza das 

fôrmas antes da concretagem. 

A retirada das fôrmas não deverá ocorrer antes dos seguintes prazos: a - 03 dias para faces 

laterais. 

b - 14 dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e 

convenientemente espaçadas. 

c - 21 dias para desfôrma completa, quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO. 

 
ARMADURAS 

 

As armações serão as indicadas no projeto estrutural. 

O aço comum destinado a armar concreto deverá obedecer a "EB-3" (barras                       laminadas de aço 

comum para concreto armado). As barras de aço torcidas a frio para concreto armado deverão 

obedecer a "EB-130" da ABNT. 

Os ferros cujos comprimentos sejam superiores ao comprimento normal das barras deverão 

ser soldados e/ou devidamente amarradas com arame pré-cozido, ou então utilizados barras 

especiais sem emendas. No primeiro caso deverão ser previamente ensaiados e dispostos segundo 

prescrição das NB-1. 

As barras de aço deverão ser previamente retificadas por processos manuais e ou mecânicos, 

quando então serão vistoriadas quanto às suas características aparentes. O corte e o dobramento das 

armaduras deverão ser executados a frio, com equipamentos apropriados e de acordo com os 

detalhes, dimensões de projeto e conferência nas formas. 

Não será permitido o uso do corte óxido-acetileno e nem o aquecimento das                                                          barras 

para facilidade da dobragem, pois alteram as características das mesmas. 

As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já convenientemente 

preparadas e identificadas. 
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O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente de acordo 

com as posições e espaçamentos indicados nos projetos. 

Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um número 

adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto, principalmente para as nervuras das lajes não 

pré-moldadas. 

As pastilhas de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de argamassa a ser 

utilizado no concreto e deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua fixação nas 

armaduras. 

As espessuras mínimas de recobrimento das armaduras, deverão ser as especificadas pelas 

normas da ABNT, ou de acordo com as indicações dos projetos se estas forem maiores do que as 

das normas da ABNT. 

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar que sejam 

dobradas ou danificadas. 

Na seqüência construtiva, antes da retomada dos serviços de concretagem, estas armaduras 

bem como as existentes deverão estar perfeitamente limpas e intactas. 

Após montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as armaduras não 

deverão sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelo pessoal e equipamentos de 

concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores. 

As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os procedimentos 

indicados nos projetos, ou os determinados pelas normas da ABNT. 

Quaisquer outros tipos de emenda só poderão ser adotados com a expressa autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 

 
CONCRETO 

 

O concreto será composto pela mistura de cimento Portland, água, agregados inertes e, 

eventualmente, de aditivos químicos especiais. A dosagem do concreto será racional e deverá ser 

de acordo com a resistência à compressão a 28 dias e conforme especificado no cálculo estrutural. 

Ainda, a dosagem do concreto deverá ser racional, objetivando a determinação de traços que 

atendam economicamente às resistências especiais do projeto, bem como a trabalhabilidade 

necessária e a durabilidade. 

O amassamento deverá ser mecânico e depois da adição da água não deverá decorrer mais que 

60 minutos para o lançamento. 

O cimento deverá ser sempre indicado em peso, não se permitindo o seu emprego em frações 

de saco. 

O lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao plano de concretagem, devendo-se 

sempre antes do lançamento limpar e molhar abundantemente as fôrmas. 

O adensamento do concreto será feito por meio de vibradores, convenientemente aplicados. 
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A cura dos concretos será processada com particular cuidado, devendo-se conservar as partes 

exposta, como por exemplo lajes, permanentemente úmidas e protegidas por meio adequado durante 

pelo menos 07 dias, contados do dia do lançamento. 

Na execução do concreto será levado em conta que o mesmo deverá satisfazer não  somente 

aos requisitos exigidos, como também as condições inerentes a um material de acabamento. 

Essas condições exigem um rigoroso controle para assegurar-se uniformidade de coloração, 

homogeneidade de textura, regularidade de superfície e resistência ao pó e as                        intempéries em geral. 

As fôrmas serão forradas com chapas de compensado, plastificado, MADEIRIT, com no 

mínimo 10 mm de espessura. 

É vedado a untagem com óleo queimado e materiais outros que venham posteriormente 

prejudicar a uniformidade de coloração e textura do concreto. 

As superfícies de concreto aparente terão corrigidas as suas falhas, sob orientação da 

FISCALIZAÇÃO para posterior proteção contra ação das intempéries com aplicação de 

impermeabilizantes repelente a água. 

Caso o concreto aparente não satisfaça as condições de um material de acabamento de 1ª 

qualidade, conseqüente de má execução das fôrmas ou defeitos de concretagem será refugado pela 

FISCALIZAÇÃO, ficando a CONTRATADA obrigada  a revestir e pintar os elementos estruturais 

com reboco paulista e pintura com tinta PVA para exteriores, de acordo com o consentimento e 

instrução da FISCALIZAÇÃO, e sem  ônus para CONTRATANTE. 

As superfícies em concreto aparente deverão depois de limpas e corrigidas as suas  falhas, 

serem pintadas, conforme projeto Arquitetônico. 

 

Lançamento. 

 

O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, diretamente em sua posição final, 

através da ação adequada de vibradores, evitando-se a sua segregação. 

Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros, devendo-

se usar funil e tubos metálicos articulados de chapa de aço para o lançamento. 

Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser vistoriados e 

retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto. 

O lançamento do concreto, através de bombeamento, deverá atender às normas da ABNT e 

especificações da ACI-304 e ou sucessoras, e o concreto deverá ter um índice de consistência 

adequado às características do equipamento. 
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Adensamento. 

 

O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta freqüência, 

com diâmetro adequado às dimensões das formas, e com características para  proporcionar bom 

acabamento. 

Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e movimentados 

constantemente na massa de concreto, até a caracterização do total            adensamento, e os seus pontos 

de aplicação deverão ser distantes entre si cerca de uma vez e meia o seu raio de ação. 

Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas e armaduras. 

As armaduras parcialmente expostas, devido à concretagem parcelada de uma peça 

estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração antes que o concreto onde 

se encontram engastadas, adquira suficiente resistência para assegurar a eficiência da aderência. 

Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados especiais, no 

sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas. 

Toda concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, onde 

necessariamente serão considerados: 

- Delimitação da área a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupções de 

aplicação do concreto, com definição precisa do volume a ser lançado. 

- Na delimitação desta área, ficarão definidas as juntas de concretagem, que deverão ser 

sempre verticais e atender à condições de menores solicitações das peças. O                   concreto junto às 

formas verticais das juntas deverá ser bem vibrado. As juntas de concretagem deverão ser providas 

de pontas de ferro para reforço conforme indicado anteriormente. 

- Planejamento dos recursos de equipamentos e mão-de-obra necessários à concretização 

dos serviços. 

- Verificação dos sistemas de formas e se as condições do cimbramento estão adequadas às 

sobrecargas previstas. 

- Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano 

de concretagem. 

Todo concreto deverá ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlação entre o local de 

aplicação e o número do lote do concreto lançado, para possibilitar um adequado controle de 

qualidade. 

Cura. 

 

A cura do concreto deverá ser feita por um período mínimo de 7 dias após o lançamento 

garantindo uma umidade constante neste período, de tal forma que a resistência máxima do 

concreto, preestabelecida, seja atingida. 
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Controle de Qualidade. 

Durante a concretagem deverão ser moldados corpos de prova, em quantidades determinadas 

pelas normas brasileiras para rompimento aos 7 e 28 dias e obtido o slump                   para todos os lotes do 

concreto. 

Os relatórios sobre a resistência a compressão aos 7 dias e slump deverão ser entregues a 

FISCALIZAÇÃO até 10 dias no máximo, após a respectiva concretagem e 31 dias para o 

rompimento aos 28 dias. 

Para as peças em que o concreto não atinja a resistência especificada poderão ser  necessários 

reforços ou refazimento, a critério da FISCALIZAÇÃO, e dos projetistas, e de acordo com as 

normas da ABNT. 

Deverá ser feita a contra prova de preferência pelo Departamento de Engenharia Civil da 

CONTRATANTE, ou outro laboratório indicado pela FISCALIZAÇÃO, às custas da 

CONTRATADA. 

 

Metodologia nas Concretagens 

 

Todos os serviços de preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto, 

deverão ser executados de acordo com o presente memorial, e com as normas da ABNT já citadas 

anteriormente e ou suas sucessoras e demais normas pertinentes. 

 
 

3.9 PAVIMENTAÇÃO 

 
LASTRO DE CONCRETO COM IMPERMEABILIZANTE (CONTRAPISO) 

 

Será constituído de concreto simples traço 1:3:5 (cimento, areia, brita 1 e brita 2), com 

superfície sarrafeada e espessura de 7cm, lançado sobre o solo já compactado conforme orientações 

anteriores, e com aditivo impermeabilizante SIKA 1 ou VEDACIT. Serão previamente colocadas 

juntas de dilatação plásticas, e impermeabilizadas. Cuidados especiais serão observados no 

adensamento do concreto junto às juntas plásticas, as quais terão espaçamento formando quadros 

de no máximo 4 m², sendo sua maior dimensão igual ou inferior a 2 metros, ou igual a modulação 

do piso final, sendo concretados quadros intercalados, e retiradas as ripas formando juntas secas. 

Poderão ser executados pisos sem juntas, desde que devidamente armados ou com corte posterior 

com máquina Cliper e juntas calafetadas com Sikaflex ou material equivalente. 

Deverá ser executada em uma única camada de 7cm de espessura, sobre base de aterro 

apiloado, nivelado e regularização do terreno natural. Deverá possuir como agregado graúdo o seixo 

rolado, na proporção de 1:3:6 (cimento, areia e seixo respectivamente). 

Os cimentados sempre que possível serão obtidos pelo simples sarrafeamento, desempeno e 

moderado alisamento do própria contra piso. 

Nos locais em que o refluxo de concreto do contra piso for insuficiente será permitido a adição 

de argamassa de traço 1:3 (cimento e areia com concreto ainda fresco). A argamassa terá espessura 
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mínima de 20mm. 

Quando for de todo impossível a execução dos cimentados, e respectiva base numa só 

operação, será a superfície de base perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do 

lançamento da camada a qual será constituída por argamassa de traço 1:3 (cimento e areia). 

A disposição das juntas obedecerá do desenho devendo ser evitado cruzamento em ângulos 

e juntas alteradas. 

As superfícies capeadas com cimentado terão declividade de 0,5% mínimo, de modo a ser 

assegurado rápido escoamento, em direção aos locais previstos para o seu escoamento. 

O acabamento final dos pisos cimentados rústicos desempenados das áreas externas onde 

houver especificação em projeto, será feito com argamassa de cimento e areia lavada média 

peneirada no traço A-3 ou 1:3, espessura de 5,0cm sobre os quadros do contra piso. 

As superfícies serão mantidas sob permanente umidade durante 7 dias após sua execução. 

Os contra-pisos deverão ser executados sobre as vigas baldrames, blocos de fundações, 

outras estruturas de fundações, evitando-se juntas próximas nestes locais. 

 
PISO CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA 

 

Será executado o piso cimentado liso c/ junta plástica, em concreto de Fck 20Mpa, na 

espessura total de 30 mm sendo os 10 mm finais em argamassa de cimento natural. Terá espessura 

de aproximadamente 3,00cm. 

A superfície será dividida em painéis por junta de plástico com 15x4mm de espessura, 

perfeitamente alinhadas e que atinjam a base em concreto. O espaçamento máximo entre juntas 

paralelas será de 1,50m. As juntas serão dispostas de modo a formarem quadrados ou retângulos, 

evitando-se juntas alternadas. 

O piso em cimentado será perfeitamente curado, devendo permanecer sob permanente 

umidade durante os 07 (sete) dias que sucederem à sua execução. 

Quando for de todo impossível a execução dos cimentados, e respectiva base numa só 

operação, será a superfície de base perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do 

lançamento da camada a qual será constituída por argamassa de traço 1:3 (cimento e areia). 

As superfícies capeadas com cimentado terão declividade de 0,5% mínimo, de modo a ser 

assegurado rápido escoamento, em direção aos locais previstos para o seu escoamento. 

Quando indicado para calçadas, serão previstos cortes e aterros necessários, sobre lastro de 

concreto simples (concreto, areia e brita) ao traço volumétrico 1:3:5, espessura 5 cm. 

Os trabalhos deverão ser realizados por firma especializada ou por técnicos no        assunto, e 

constarão do seguinte: 
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Estrutura do piso 

 

- Espessura da placa: 3cm - com tolerância executiva de +1cm/-0,2cm. 

 

Sub-base 

 

a) A sub-base de 7cm com tolerância executiva de +2cm/- 0,5cm deverá ser preparada 

com brita graduada simples, com granulometria com diâmetro máximo de 19 mm. 

 

Plano de concretagem 

 

b) A concretagem deverá ser feita total no mesmo dia. O sistema de concretagem adotado 

para a execução do piso da quadra é o de quadros intercalados tipo tabuleiro de xadrez, com placas 

de 1,50x1,50m e juntas de dilatação 15x4mm, sendo o acabamento final do piso da quadra em 

concreto cimentado desempolado liso, executado com o concreto ainda fresco, obedecendo as cores 

e dimensões das marcações de quadra, apresentadas em projeto. 

 

Desempeno mecânico do concreto 

 

c) Deverá ser executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e livre da 

água superficial de exudação. A operação mecânica deve ser executada quando o concreto suportar 

o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de  profundidade. O desempeno deve 

iniciar-se ortogonal à direção da régua vibratória, obedecendo sempre a mesma direção. Após o 

desempeno, deverá ser executado o alisamento superficial do concreto. 

Cura 

 

d) A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida. Nos locais onde houver 

pintura, a cura química deverá ser removida conforme especificação do fabricante 

 

Observações Diversas 

 

 

Quando não indicado em projeto, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no sentido 

do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra  devendo neste caso, todos os 

ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito. 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser preparada para 

receber a pintura demarcatória. Lavar ou escovar, eliminando toda                    poeira, partículas soltas, manchas 

gordurosas, sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a ser 

pintada, com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas, 

uniformes e perfeitamente              alinhadas. 

Observar os caimentos do piso, para não haver empossamentos futuros 
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Rampas de Acessibilidade 

 

São rebaixamentos de calçadas para acesso dos deficientes físicos e travessia de pedestres, 

conforme preconiza a norma NBR 9050 da ABNT. Não deve haver desnível entre o término do 

rebaixamento da calçada e o leito carroçável. Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos 

na direção do fluxo de pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33 % (1:12). 

Os rebaixamentos das calçadas localizadas em             lados opostos da via devem estar alinhados entre si. 

As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres sinalizadas com ou sem faixa. 

Deve ser garantida uma faixa livre no passeio de, no mínimo, 0, 75 m além do espaço ocupado pelo 

rebaixamento, sendo recomendável 1,20 m. As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projeção 

horizontal de 0,50 m e compor planos inclinados de acomodação. 

O piso do rebaixamento deve ter diferenciação de textura (piso tátil) em relação               ao piso 

adjacente, destinado a constituir alerta ou linha guia, perceptível por pessoas com deficiência visual. 

Será executado conforme projeto e medido em unidade (un.) executada. 

 
3.10 ALVENARIA E VEDAÇÕES 

Os tijolos serão de barro especial, bem cozidos, leves, duros e sonoros, com dimensões e 

alinhamentos indicados no projeto, e não vitrificados, usados nos 

embasamentos (assentados em 1 vez), nas arquibancadas (assentados em 1 vez em todos  os degrais) 

e nas muretas da quadra (80cm de altura, assentados em 1/2 vez). Serão de primeira qualidade com 

ranhuras, fabricados segundo a NBR 7171 e ensaiados segundo a NBR 6461, e ou sucessoras. 

Os pontos principais a cuidar na execução das alvenarias são: prumo, alinhamento, 

nivelamento, extremidades e ângulos. Os tijolos serão assentos com argamassa de cimento, areia e 

aditivo, no traço 1:4. 

A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15mm, depois da compressão dos tijolos contra 

a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar juntas abertas ou secas. 

Os tijolos serão assentos em reticulados com maior dimensão, no sentido horizontal as fiadas 

serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura uniforme de 

15mm, e serão rebaixadas a ponta de colher para melhor aderência. 

 

Arquibancadas 

 

OBS: SERÃO EXECUTADAS POSTERIORMENTE COM RESPONSABILIDADE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA. 

 

Todos os espelhos dos degraus das arquibancadas, será em alvenaria de tijolos cerâmicos, 

assentados em 1 vez, assim como as paredes laterais delas, seguindo detalhamento indicado no 

Projeto de Arquitetura. 

A cada espelho levantado deve-se aterrar o degrau utilizando terra de boa qualidade e isenta 
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de impurezas, compactado manual ou mecanicamente a cada 20,0cm de camada de terra, na 

umidade adequada. 

Os assentos serão feitos sobre a terra compactada em concreto desempenado (traço 1:2,5:3,5) 

com 3,0cm de espessura, cobrindo inclusive o topo do espelho em alvenaria. 

Com o concreto desempenado ainda úmido deve-se revestir assentos e espelhos com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, desempenada, com acabamento liso. 

Este procedimento deve ser contínuo (do topo ao 1º degrau), feito em faixas alternadas de 

2,0m. Neste local deve haver uma junta seca de dilatação, impermeabilizada com NEUTROL ou 

IGOL (faces laterais). 

 

Mureta de alvenaria 

 

Será executado mureta em alvenaria de tijolos 6,0 furos a cutelo, altura de 80cm, com 

fundação corrida em bloco com pedra preta argamassa traço 1:8, baldrame em concreto ciclópico 

com pedra preta, e pilaretes em concreto armado para fixação dos  tubos metálicos. Pintura com 

tinta acrílica fosca Coral ou similar cor azul concreto sobre selador. 

Acima de 80 cm, as divisões serão de alambrados de ferro galvanizados, com costura, DIN 

2440, com bitola de Ø 2” (duas polegadas) na altura de 2,00m nas partes atrás das traves de futebol 

e altura de 1,20 m nas laterais da quadra, com montantes verticais a cada 2,00m (dois metros) e 

travamentos nas extremidades, obedecendo ao detalhe no projeto arquitetônico. Deverá ser 

executada aplicação de zarcão, e pintura esmalte sintético brilhante cor amarela. A tela metálica a 

ser utilizada será de arame galvanizado, malha 7,50x7,50cm e fio 14 BWG e fixada nas 

extremidades dos tubos através amarração com arame galvanizado fio 14 BWG, conforme 

especificação em projeto. 

 

3.11 REVESTIMENTOS PAREDE 

Antes da execução de qualquer tipo de revestimento deverá ser verificado se a superfície está 

em perfeitas condições de recebê-lo. As superfícies inadequadas deverão ser lavadas com água e 

escova, ou tratamento similar para a retirada dos elementos nocivos ao revestimento, quais sejam 

gorduras, vestígios orgânicos, etc. 

As tubulações de todas as instalações deverão estar perfeitamente embutidas, revestidas e 

testadas, as esquadrias devem estar chumbadas, bem como demais fixações embutidas, sejam 

grapas, etc, e demais embutidos. 

Será feita uma cuidadosa inspeção visual da superfície para garantir que a  aderência do novo 

revestimento seja perfeita. 

Os parâmetros acabados devem apresentar-se perfeitamente planos, alinhados e nivelados 

com as arestas vivas, sem sinais de emendas ou retoques. 
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CHAPISCO COMUM 
 

O chapisco sobre alvenarias e ou concretos, etc., consiste na aplicação de uma camada 

irregular e descontínua de argamassa forte sobre estas superfícies, com a finalidade de se obter 

maior aderência para os posteriores revestimentos. 

O chapisco comum será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. A 

espessura do chapisco deverá ser de 5mm. 

Serão chapiscadas todas as alvenarias externas e internas, assim como forro de lajes rebocadas 

e elementos de concreto que não estejam previstos para acabamento aparente. 

MASSA ÚNICA 
 

Será executado com argamassa de cimento, areia e barro, nos traços 1:6, para os revestimentos 

internos, e 1:5 para os revestimentos externos, sempre aditivada. 

As areias utilizadas nas argamassas deverão apresentar uma granulometria média uniforme. 

Deverão ser utilizadas areias finas e médias com o objetivo de se obter boas características do 

acabamento. 

A massa única deverá ser fortemente comprimida contra as superfícies, ser esponjado e 

apresentar acabamento uniforme, com superfícies planas. 

Serão revestidas com massa única, todas as paredes e tetos, internos ou externos, onde não 

esteja previsto outro tipo de acabamento, e destinadas a pintura. 

 

3.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto elétrico, basico de baixa 

tensão, utilizado e aprovado pela Equatorial, Sistema de fornecimento de energia Pará, 

fundamentado na NBR 5410/2004. 

Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo permitido 

o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança. 

Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento com todos os 

condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados em posição firmemente ligados às 

estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente 

satisfatório e de boa aparência. 

Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem instalados, 

deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim 

como às especificações complementares da concessionária local. 

Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais aprovados 

pela ABNT, INMETRO e EQUATORIAL, e deverão ser executadas de acordo com o desenho 

fornecido e padrões aprovados pela EQUATORIAL e demais concessionárias de serviço público. 

Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem, deverão ser 
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substituídos ou reparados as expensas da CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO. 

As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as 

especificações deverão ser apresentado antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, antes de sua 

execução, para decisão. 

As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe única e 

exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, marcas e fabricantes, que 

não estejam expressamente citados nestas especificações. 

Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas rigidamente e 

complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual 

omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à apreciação da 

Fiscalização, para a sua devida aprovação ou não. 

A denominação genérica dos símbolos técnicos nos projetos de instalação elétrica, abrangerá 

os seguintes itens: 

• Entrada e medição para energia elétrica e QGD para energia elétrica, com a 

execução de uma subestação de energia elétrica de 112,50Kva. 

• Quadros de distribuição de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a 

elétrica. 

• Distribuição de circuitos de iluminação e disjuntores. 

• Fornecimento e colocação de luminárias externas. 

 

Sistemas de Instalação e Procedimentos Executivos  Entrada, medição e distribuição 

Serão executadas de acordo com o projeto específico, atendendo às normas da ABNT. 

Conforme indicado em projeto, serão utilizados 4 postes em concreto para iluminação da quadra de 

esporte duplo “T” 9-300kg com cruzeta de concreto de 2,40m, sendo distribuídos dois postes em 

cada lateral da quadra. 

Nos postes serão acoplados eletrodutos de 1” (uma polegada) de PVC rígido roscável para 

passagem dos cabos de alimentação elétrica dos refletores. Esses eletrodutos serão amarrado com 

uma fita de alumínio a cada 1,5m de altura. Cada poste terá 3 (três) refletores de alumínio. 

Os circuitos que alimentarão a quadra de esportes deverão ser totalmente independentes, 

dotados de sistema de proteção através de 01 disjuntor geral monofásicos de 63A, abrigados em 

caixa com barramento. 

A ligação entre os refletores da quadra e o quadro de distribuição far-se-á através de cabo de 

cobre flexível isolado, anti-chama 450/750 V, de 16 mm2. 

Onde a tensão for 127V a ligação será feita por duas fases diferentes e um terra, totalizando 

uma tensão de 220V que alimentará os refletores. Onde a tensão for 220Vserá ligado uma fase, 

um neutro e o terra, sendo de fundamental importância aterrar todos os circuitos. 
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Serão utilizadas caixas de passagem com dimensões de 30x30x40cm, em polipropileno, em 

todos os postes e serão utilizados eletrodutos de PVC rígido roscável enterrados para interliga-los. 

Os dutos serão assentados de modo a resistirem aos esforços externos, tendo-se em vista as 

condições próprias do terreno, devendo ser envelopado em todos os trechos. O envelopamento será 

feito em concreto com dimensões 20x20xVAR cm. 

Será feita uma Mureta de medição em alvenaria com laje em concreto armado 

(c=2.20/l=0.50/h=2.0m), conforme dimensões do quadro elétrico a ser instalado, para fixação do 

quadro de entrada padrão EQUATORIAL e do quadro de distribuição. 

O ramal de serviço (de responsabilidade da concessionária local) será aéreo e (ou) 

subterrâneo, e irá até o poste instalado no passeio público, onde a rede elétrica de alta tensão está 

localizada. Para a energia elétrica o ramal de entrada e a medição serão em baixa tensão, instalados 

em poste padrão aprovado pela concessionária. 

A entrada e a medição da energia elétrica, obedecerão rigorosamente aos padrões das 

concessionárias locais, respectivamente. 

 

Quadro Elétrico 

 

Os quadros elétricos serão constituídos, conforme diagrama unifilar e esquema funcional, 

apresentado nos respectivos desenhos de projetos, atendendo a norma NBR- 6808 e ou sucessoras, 

e demais pertinentes. 

Os quadros deverão possuir os espaços de reserva, conforme circuitos indicados nos desenhos. 

Deverá ser previsto ainda espaço para eventual condensação de umidade. Os quadros embutidos em 

paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e serão nivelados e aprumados. Todos os 

quadros de distribuição da rede elétrica, indicados no projeto elétrico deverão ser com barramento. 

 

Circuitos Elétricos Alimentadores 

 

De caixa de medição partirão os circuitos alimentadores para atender à iluminação, sendo 

que cada circuito será protegido por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto 

elétrico. 

Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica será executada com eletrodutos 

de PVC rígido rosqueável da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compatíveis com o número de 

condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos à umidade poderão ser usados 

cabos do tipo sintenax, para maior segurança no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos 

deverão ter sistema de proteção (aterramento). 

Condutores Elétricos 

 

Para o alimentador geral de energia elétrica, será utilizado cabo de cobre, têmpera mole, com 

isolação para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de serviço 70°C e seção nominal de 16mm2, 

marca Pirelli ou similar. 
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Todos os condutores deverão ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os últimos 

pontos de cada circuito deverão ser testados quanto à voltagem e amperagem disponíveis na rede 

da concessionária local, com todas as luminárias acesas, permitindo- se nesta situação somente uma 

queda máxima de 4%. 

 

Luminárias 

 

Serão utilizados luminária de led, involucro em alumínio ou aço inox, com potência igual ou 

superior a 98W. Conforme representação em projeto serão utilizando                 3 lâmpadas para cada poste. 

 

Diversos 

 

Todas as instalações elétricas, deverão ser testadas e entregues ao Contratante a contento e 

em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsável pelo pagamento das taxas e demais 

despesas decorrentes de sua ligação à respectiva rede pública, devendo ser apresentada a declaração 

de cada concessionária de que cada entrada foi vistoriada e que se encontra de acordo com as normas 

locais. 

 
3.13 PINTURAS 

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão 

ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de 

pintura a elas destinadas. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 

Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies metálicas, 

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas. 

Após a aplicação, um reboco ou emboço será considerado curado, isto é, em condições de 

receber pintura após um período mínimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal situa-se entre 45 e 90 

dias. 

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência e com produtos 

preparados industrialmente. 

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou 

salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se o removedor adequado. 

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em 

superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), ou em 

outras superfícies com outro tipo de pintura ou concreto aparente. 

Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, 

rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos 

serviços de pintura. 
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Na aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas e 

empapeladas, para evitar respingos. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 

convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos      sucessivas, ou conforme 

recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta 

e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo 

com recomendações do fabricante. 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem definidas 

no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo 

geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e as embalagens deverão ser originais, 

fechadas, lacradas de fábrica. 

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, 

textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante). 

A pintura com esmalte sintético em esquadrias metálicas, tubulações aparentes, etc. será 

executada sobre base anti-corrosiva do tipo especificado para cada material. 

 

Pintura em alvenarias, etc. com tinta 100% acrílica com ou sem massa corrida acrílica 

 

Locais: indicados no Projeto Arquitetônico. 

Cores: indicadas no Projeto Arquitetônico ou consultar a FISCALIZAÇÃO/projetista. 

Tinta látex à base de resinas acrílicas, resistentes a lavagem, alcalinidade, maresia e 

intempéries. 

O produto deverá ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da aplicação, sendo 

que para sua diluição quando necessária, deverá ser feita com água pura. 

Após a diluição da tinta, a mesma deverá apresentar-se perfeitamente homogênea. 

Inicialmente proceder a limpeza conforme descrição anterior. 

Efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco grana 80, 60 ou 30, conforme o caso, para 

eliminar partes soltas e grãos salientes. 

Para acabamento não emassado aplicar 02 ou mais demãos de tinta 100% acrílica até atingir 

acabamento e cobertura perfeitos. 

Para acabamento emassado, aplicar massa corrida acrílica em camadas finas, em duas ou três 

demãos conforme necessidade, sendo que cada camada depois de seca deverá ser lixada e removido 

o pó com pano úmido, antes da aplicação da camada seguinte. 

 

Efetuar a pintura final de acabamento com tinta 100% acrílica nas cores indicadas em projeto, 

em 02 ou mais demãos bem ralas para que o acabamento seja liso e não do tipo casca de laranja, as 

demãos serão aplicadas em número suficiente para atingir o acabamento e cobertura perfeitos. 
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Pintura com esmalte sintético sobre estrutura metálica 

 

Locais: Estruturas, alambrados, esquadrias metálicas e similares metálicos. 

Cores: especificadas no projeto, e se não estiverem definidas deverão ser definidas pela 

FISCALIZAÇÃO, e no caso de instalações seguir normas ABNT. 

As superfícies metálicas que forem pintadas com tinta esmalte deverão ser previamente 

lixadas a seco com lixa e devidamente limpas. Todas as Estruturas, alambrados, esquadrias 

metálicas, similares metálicos, etc., a serem pintados, deverão ser pintados com a aplicação de 

zarcão e somente depois proceder com a pintura em esmalte sintético de 1ª qualidade. 

 

Pintura de Piso e Demarcação 

 

A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica para pisos do tipo 

EPOXI para pisos (poliesportiva) de acordo com as cores estipuladas para os respectivos esportes 

conforme planta de marcação. 

A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de 

poeira, com espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas. 

 

3.14 SERVIÇOS DE SERRALHERIA 

 
Alambrados e Portões 

 

Possuirão montantes verticais em tubo de ferro galvanizados, com costura, DIN 2440, com 

bitola de Ø 2” (duas polegadas) e montantes horizontais em tubo de ferro galvanizados com bitola 

de Ø 2” (duas polegadas) altura de 2,00m nas partes atrás das 

traves de futebol e altura de 1,20 m nas laterais da quadra, chumbados em mureta de alvenaria com 

altura de 0,80m (oitenta centímetros), com montantes verticais a cada 2,00m (dois metros) e 

travamentos nas extremidades, obedecendo ao detalhe no projeto arquitetônico. Deverá ser 

executada aplicação de anti corrosivo (whasiprime), e pintura esmalte sintético brilhante cor 

amarela. A tela metálica a ser utilizada será de arame galvanizado, malha 7,50x7,50cm e fio 14 

BWG e fixada nas extremidades dos tubos através amarração com arame galvanizado fio 14 BWG, 

conforme especificação em projeto. 

As esquadrias de ferro (alambrados e portões) deverão ser executadas de acordo com as boas 

normas indicadas para o serviço, acompanhando detalhes específicos de projetos. Antes de sua 

fixação no piso e/ou alvenaria, poderá a Fiscalização selecionar com rigor todo o lote, refugando as 

peças que apresentarem defeitos ou incorreções na fabricação ou para o uso. 

O alambrado contará com cabos com esticadores e portões de acesso confeccionados nos 

mesmos materiais, providos de trincos e porta cadeados. 

Os módulos das grades de ferro serão montados no local e locados conforme a planta de 

situação. Toda a estrutura para os serviços de soldagem “in loco” como máquina de solda, energia 
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elétrica, mão de obra especializada será por conta da construtora. Os portões de entrada da quadra 

será executado com os mesmos tubos indicados no alambrado e seguindo os mesmos padrões acima 

descritos. 

Não serão aceitas emendas nos tubos verticais. Nos topos dos tubos verticais serão  soldados 

tampões para fechamento. As soldas deverão ser esmerilhadas até apresentarem acabamento liso, 

livre de incrustações. Os trechos dos tubos que apresentam rosca deverão ser eliminados. 

A fixação do alambrado e portões de acesso será apoiado sobre mureta de alvenaria com altura 

de 0,80 m, e os tubos verticais serão fixados em blocos de concreto de 30cmx19cmx50cm conforme 

especificado em projeto. 

As dimensões estão no projeto executivo. 
 

Guarda-corpo 

 

Deverá ser fornecido e instalados guarda-corpo, conforme projeto. Serão executados em ferro 

galvanizado, com aplicação de fundo preparador e duas demãos de esmalte sintético. As alturas, 

diâmetros e espaçamentos entre tubos serão executadas de acordo ao projeto e com o prescrito na 

NBR-9050. 

 

Os perfis serão executados em tubo de ferro galvanizado de Ø 1 1/2" (vide e projeto e 

composição), espessura mínima de parede de 3,35mm, obedecido o detalhe padrão quanto as 

medidas, bem como em relação às posições e bitolas. Nas partes 

finais dos tubos deverá ser colocado tampão (quando for o caso). As soldas deverão ser 

esmerilhadas até apresentarem acabamento liso, livre de incrustações. 

3.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES. 

 
Equipamentos de Esporte 

 

Deverão ser respeitados estritamente o projeto apresentado. 

 

Estão previstas duas balizas para Futebol de Salão com medida oficial. Serão em tubo 

galvanizados diâmetros determinados em projeto, pintadas com tinta esmalte branca com fundo 

zarcão, devidamente esquadrinhadas formando um conjunto rígido, conforme dimensões indicadas. 

Não “devem ser fixadas no piso, sendo passíveis de remoção quando do uso da quadra de basquete, 

onde terá um tubo de Ø 3" (três  polegadas), fixado dentro de base no piso, com tampa removível, 

conforme projeto. Devem ser soldados na face posterior dos tubos, pequenos ganchos que propiciem 

a fixação da rede. 

Poste para vôlei em tubo galvanizado diâmetro Ø 3" (três polegadas), conforme dimensões 

estabelecidas pela Federação Brasileira de Voleibol e deverão dispor de catraca com manivela e 

carretilha, bem como alças de suporte para fixação adequada da rede (conforme projeto) e com 

pintura esmalte branca com fundo zarcão. Deve ser previsto no piso da quadra um orifício cilíndrico 

de Ø 3 1/4" de diâmetro com 0,54m de profundidade para o encaixe dos postes da rede de voleibol. 
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Tabela de Basquete: As tabelas deverão ser executadas em madeira de lei tipo Ipê, compensado 

naval (15mm) ou equivalente, tratada adequadamente, com dimensões                           oficiais, indicadas no projeto 

e detalhes Padrão Federação Brasileira de Basquete (FBB). A estrutura da tabela será em concreto 

armado, e viga metálica, seguindo os projetos fornecidos pela Prefeitura. 

3.16  SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

OBS: SERÃO EXECUTADAS POSTERIORMENTE COM RESPONSABILIDADE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA. 

 
 

INSTALAÇÃO DE EXTINTORES 

Instalação de extintores de 6kg de pó ABC, com pintura acrílica de piso para demarcação 

dos elementos, seguindo os posicionamentos do projeto de combate a incêndio. 

CONJUNTO DE ADESIVOS (20X30CM) EM SETAS PARA SINALIZAÇÃO DE 

PREVENÇÃO 

Colocação de adesivos em formato de setas para sinalização do piso para prevenção de 

combate a incêndio. Os posicionamentos e sentidos das setas deverão ser instaladas conforme o 

projeto. 

 

3.17 SPDA – SISTEMA DE PROTECÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. 

Este memorial descritivo visa esclarecer o uso do de SPDA (Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas) de acordo com a norma ABNT NBR 5419/05, fixando as condições 

exigíveis ao projeto, instalação e manutenção do SPDA de estruturas, bem como de pessoas e 

instalações no seu aspecto físico dentro dos volumes protegidos para o uso da Quadra  

Poliesportivo da vila Mandi, no  municipio de Santana do Araguaia -PA. Conforme a tabela B.6 

da NBR 5419, foi adotado nível de PROJETO DE SPDA. 

Este memorial,  contempla o aterramento, bem como todos os dispositivos necessários para a 

implantação do projeto de SPDA. REFERÊNCIAS NORMATIVAS  

• NBR 5419:2005: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;  

• NBR 5410:2005: Instalações Elétricas de Baixa Tensão;  

• NR-10:2004: Segurança em Instalações e serviços em eletricidade;  

• NBR 6323:1990: Produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente;  

• NBR13571:1996: Hastes de aterramento em aço cobreado e acessórios;  

• IT-36 Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas –  
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 DEFINIÇÕES • Descarga Atmosférica – Descarga elétrica de origem atmosférica entre uma 

nuvem e aterra ou entre nuvens, constituindo em um ou mais impulsos de vários quilo ampères; 

Raio – Um dos impulsos elétricos de uma descarga;  Ponto de impacto – Ponto onde uma 

descarga atmosférica atinge a terra, uma estrutura ou o sistema de proteção captor;  Eletrodo de 

aterramento – Elemento  ou conjunto de elementos do subsistema de aterramento que assegura 

o contato elétrico com o solo e dispersa a corrente de descarga atmosférica a terra;  Eletrodo de 

aterramento em anel ou malha de aterramento – Eletrodo de aterramento formando um anel 

fechado em volta da edificação ou estrutura;  Descida – Parte do SPDA destinada a conduzir a 

corrente de descarga atmosférica desde o sistema captor até a malha de aterramento;  Captor – 

Componente pontiagudo instalado no topo da edificação, destinado a interceptar as descargas 

atmosféricas;  BEP – Barramento eqüipotencial de potência;  DPS – Dispositivo de proteção de 

surto destinado a limitar as sobretensões transitórias; LEP – Ligação eqüipotencial principal;  

TAP- Terminal de aterramento principal.     

3.18  LIMPEZA FINAL DA OBRA. 

 
Será removido todo o entulho do terreno e prédio, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 

acessos e áreas externas. Deverá ainda ser transportado este entulho para um local especificado pela 

FISCALIZAÇÃO (bota fora). 

Toda a pavimentação, revestimentos, cimentados, lajotas, pedras naturais, azulejos, vidros, 

blindex, aparelhos sanitários, ferragens, etc., serão limpos e lavados conforme a natureza do 

material, de forma a não serem danificadas outras partes da obra. 

Haverá particular cuidado de remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 

endurecida das superfícies. Ainda, deverão ser abertas todas as caixas de passagem, para limpeza 

dos detritos. 

 

 

 

 
ALCEBIADES FARIAS LAMAS 

Engenheiro Civil 
CREA nº. 140686315-7 
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 Memorando Interno nº. 143/2022 

                            Santana do Araguaia – Pará, 13 de julho de 2022 

 

Ao  

Sr. Genival Alves de Araújo 

Chefe do Departamento de Compras 

Nesta 

 

Presado Senhor,  

 

Venho através do presente encaminhar documentação referente ao processo 

licitatório cujo objeto Construção de uma Quadra Poliesportiva no Distrito de Vila Mandi no Valor 

R$ 328.738,57 (Trezentos e vinte oito mil, setecentos trinta e oito reais e cinquenta e sete 

centavos). Como segue: 

• Planta Baixa da Quadra-Model; 

• Planta Geral da Quadra-Model; 

• Planta arquibancada da Quadra-Model; 

• Planta com Detalhe da Quadra-Model; 

• Especificações Técnica Quadra Poliesportiva; 

• Orçamento Quadra Vila Mandi BDI; 

• Orçamento Quadra Vila Mandi CPU; 

• Orçamento Quadra Vila Mandi CRONOGRAMA; 

• Orçamento Quadra Vila Mandi EVENTOGRAMA; 

• Orçamento Quadra Vila Mandi MEMORIA DE CALCULO; 

• Orçamento Quadra Vila Mandi ORÇAMENTO; 

• Orçamento Quadra Vila Mandi QCI; 

• Termo de referência quadra vila mandi. 

    Sem mais para o momento desde já reiteramos protesto de elevada estimas e 

considerações. 

Atenciosamente, 
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Cliente:

Administração:

Objeto:

Endereço:

DOCUMENTO :

COMPONENTES DO PERCENTUAL % INCIDÊNCIA 30,50% IMPOSTOS PERCENTUAL

BDI

ADMINISTRAÇÃO  CENTRAL 3,1500 % SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO PIS 0,65

SEGUROS 0,3500 % SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO COFINS (4) 3,00

RISCOS 0,9700 % SOBRE O PREÇO DE VENDA DO EMPREENDIMENTO ISS 5,00

GARANTIAS 0,4500 % SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO CONTRIB. PREVIDENC. 4,50

DESPESAS  FINANCEIRAS 0,5900 % SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO 1,20

LUCRO / REMUNERAÇÃO 7,4000 % SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO 1,08

TRIBUTOS / IMPOSTOS 13,1500 % SOBRE O CUSTO DIRETO DO EMPREENDIMENTO

FÓRMULA BDI = (1 + AC + S + R + G) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) - 1

( 1 - T )

BDI = ( 1,0492 ) x ( 1,0059 ) x ( 1,07400 ) -1

(1ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼�), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/20210,00650 - 0,03000 - 0,05000 - 0,04500 )

vide obs.: 4 vide obs.: 3

BDI = 1,13349 - 1 Variáveis constantes da fórmula:

0,86850

BDI = 1,3050 - 1

TAXA DO BDI = 30,50%

L = Taxa Representativa de Lucro/Remuneração

DF = Taxa Representativa de Despesas Financeiras

T = Taxa Representativa da Incidência dos Tributos/Impostos (PIS + COFINS 

+ ISS).

Santana do Araguaia, 27 de Junho de 2022

G = Taxa Representativa de Garantias

R = Taxa Representativa de Riscos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

EDUARDO ALVES CONDI

PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

RUA  DA CRECHE, VILA MANDI - SANTANA DO ARAGUAIA/PA

COMPOSIÇÃO DO BDI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

AC = Taxa Representativa da Administração Central

S = Taxa Representativa de Seguros



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

Administração: EDUARDO ALVES CONDI

Objeto:
PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

Endereço:
RUA  DA CRECHE, VILA MANDI - SANTANA DO ARAGUAIA/PA

Data:
27 de Junho  de 2022

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP 053 Próprio Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1,0000000 1.604,04 1.604,04

Insumo  D00322 SEDOP Ligação provisória - luz UN 1,0000000 204,68 204,68

Insumo  D00323 SEDOP Taxa do CREA (I) UN 1,0000000 967,26 967,26

Insumo  D00321 SEDOP Ligação provisoria - agua/esgoto UN 1,0000000 432,10 432,10

0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

489,23 2.093,27

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

SINAPI - 04/2022 - Pará

SEDOP - 04/2022 - Pará

30,50% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

Total Geral 328.738,57

Valor com BDI =>

Composições Principais

Total sem BDI 228.473,31

Total do BDI 100.265,27

Tipo

SEDOP

Material

Material

Material



Cliente:

Administração:

Objeto:

Endereço:

Data:

Bancos

SINAPI - 04/2022- Pará

SEDOP - 04/2022 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS

8,43% 15,72% 37,10% 38,75%

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16.528,45 1393,35 2598,27 6132,06 6404,77

50,00% 50,00%

 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 14.040,32 7020,16 7020,16

100,00%

 3 SERVIÇOS INICIAIS 11.536,80 11536,80

20,00% 80,00%

 4 FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALVENARIA DE MURETA 27.822,11 5564,42 22257,69

30% 70%

 5 REVESTIMENTO DE MURETA 11.534,55 3460,36 8074,18

30,00% 35,00% 35,00%

 6 SERVIÇO DE SERRALHERIA 62.015,33 18604,60 21705,37 21705,37

50,00% 50,00%

 7 PISOS 139.677,76 69838,88 69838,88

30% 70%

8 INSTALAÇÕES ELETRICAS 24.862,85 7458,85 17403,99

100,00%

9 SPDA 14.873,39 14873,39

100,00%

10 LIMPEZA FINAL DE OBRA 5.847,03 5.847,03

7,76% 14,27% 34,44% 48,71%

R$25.514,73  R$            46.920,93  R$            113.209,34  R$            143.093,58 

7,76% 22,03% 48,71%  100,0%

R$24.695,18  R$            71.616,11  R$            184.825,44  R$            328.738,57 

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

EDUARDO ALVES CONDI

PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

RUA  DA CRECHE, VILA MANDI - SANTANA DO ARAGUAIA/PA

27 de Junho  de 2022

B.D.I.

 30,5%

Custo

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Porcentagem





Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIAIA/PA

Administração: EDUARDO ALVES CONDI

Objeto: PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE-PA

Endereço: RUA  DA CRECHE, VILA MANDI - SANTANA DO ARAGUAIA/PA

Data: 27 de Junho de 2022

TOTAL DA ETAPA

15 30 45 60 R$

7,76% 14,27% 34,44% 43,53% 100,00%

25.514,73R$     46.920,93R$     113.209,34R$  143.093,58R$  

328.738,57R$                      

8% 15% 34% 36% 5,03%

1.290,85R$       2.407,17R$       5.680,99R$       5.933,64R$       

16.528,45R$                        

50,00% 50,00% 4,27%

7.020,16R$       7.020,16R$       

14.040,32R$                        

95,16% 3,51%

10.978,89R$     

11.536,80R$                        

19,43% 77,71% 8,46%

5.405,28R$       21.621,14R$     

27.822,11R$                        

29,39% 68,57% 3,51%
3.389,62R$       7.909,11R$       

11.534,55R$                        

29,99% 34,99% 34,99% 18,86%

18.598,02R$     21.697,69R$     21.697,69R$     

62.015,33R$                        

52,50% 52,50% 42,49%

73.331,86R$     73.331,87R$     

139.677,76R$                      

30% 70,00% 7,56%

7458,85 17403,99 24.862,85R$                        

100,00% 4,52%
14873,39 14.873,39R$                        

93,68% 1,78%

5.477,60R$       

5.847,03R$                          

10. LIMPEZA FINAL DE OBRA

5.0 REVESTIMENTO DE MURETA

6.0 SERVIÇO DE SERRALHERIA

7.0 PISOS

8.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS

SPDA9.0

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

3.0 SERVIÇOS INICIAIS

4.0 FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALVENARIA DE MURETA

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

EVENTOGRAMA

ETAPA
PERÍODO DE EXECUÇÃO                                           

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

DIAS CORRIDOS   /  60 DIAS

CONTRATO REPASSE MC 910179/2021



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

Administração: EDUARDO ALVES CONDI

Objeto:

Endereço: RUA  DA CRECHE, VILA MANDI - SANTANA DO ARAGUAIA/PA

Data: 27 de Junho  de 2022

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

 1.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H  40,0  = 2 horas x 5 dias x 4 semana/mês x 2 meses

 1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES  2,0  = Conforme Cronograma da Obra

 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

 2.1 MOBILIZAÇÃO

 2.1.1 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 (MOBILIZAÇÃO)

CHP  32,0
 = 2 equipes x 8 horas x 2 dias 

 2.1.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MOBILIZAÇÃO) H  32,0

 = 2 equipes x 8 horas x 2 dias 

 2.2 DESMOBILIZAÇÃO

 2.2.1 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 (DESMOBILIZAÇÃO)

CHP  32,0

 = 2 equipes x 8 horas x 2 dias 

 2.2.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DESMOBILIZAÇÃO) H  32,0

 = 2 equipes x 8 horas x 2 dias 

 3 SERVIÇOS INICIAIS

 3.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m²  6,0  = 3,00 mt comprimento x 2,0 mt largura 

 3.2 Limpeza do terreno m²  656,0  = Área total - área da arquibancada = 656 M²

 3.3 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M  100,0  = 18 mt + 18 mt + 32,0 mt + 32,0 mt =100 m

 3.4 Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) CJ  1,0  = 01 CONJUNTO

 4 FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALVENARIA DE MURETA

 4.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017
m³  7,68

 =  29,30m + 20,57m + 20,57m + 32,02m = 102,46 mt comprimento x 0,50 mt altura x 0,15 mt 

largura

 4.2 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³  3,84

 =   29,30m + 20,57m + 20,57m + 32,02m = 102,46 mt  comprimento x 0,25mt altura x 0,15mt 

largura 

 4.3 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³  3,84

 =   29,30m + 20,57m + 20,57m + 32,02m = 102,46 mt  comprimento x 0,25mt altura x 0,15mt 

largura 

 4.4 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG  252,46  =   29,30m + 20,57m + 20,57m + 32,02m = 102,46 mt comprimento x 4 barras x 0,616 kg/mt

 4.5 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_12/2015
m²  61,48  =   29,30m + 20,57m + 20,57m + 32,02m = 102,46mt comprimento x 0,30mt altura x 2 lados 

 4.6 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m²  81,97

 =   29,30m + 20,57m + 20,57m + 32,02m = 102,46 mt comprimento x 0,80mt altura 

 4.7 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m²  45,0

 = 18 mt + 18 mt + 32,0 mt + 32,0 mt =100 m x (0,3+,015+0,30) laterais e superior viga = 45 

m²

 5 REVESTIMENTO DE MURETA

 5.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²  163,94  = 102,46 mt comprimento x 0,80mt altura x 2 lados 

 5.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²  163,94
 = 102,46 mt comprimento x 0,80mt altura x 2 lados 

 5.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (muretas)
m²  163,94

 =  102,46mt comprimento x 0,80mt altura x 2 lados

PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

Memória de Cálculo



 6 SERVIÇO DE SERRALHERIA

 6.1 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA 

DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

m²  142,06
 = 82,28 mt comprimento x 2 mt altura + 73,58 mt comprimento x 1,20 mt altura

 6.2 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" m²  3,0
 = 6mt comprimento x 0,5mt altura 

 6.3 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M  6,3  = 1,60 mt comprimento x 2 und

 6.4 Equipamento completo p/ quadra de esportes CJ  1,0
 = 1 und 

 7 PISOS

 7.1 
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 

COM ARMACAO EM TELA SOLDADA
m²  548,18

 = 32,02mt comprimento x 17,12mt largura 

 7.2 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
m²  548,18

 = 32,02mt comprimento x 17,12mt largura 

 7.3 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m²  548,18

 = 32,02mt comprimento x 17,12mt largura 

 7.4 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016( 7cm altura, piso de transição)

m³  6,88
 = 98,18 m² de calçada externa a quadra x 0,07 mt altura

 7.5 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m²  98,18
 = 98,18 m² de calçada externa a quadra

8 INSTALAÇÕES ELETRICAS

8.1 EELETRODUTO PVC ROC. INCL.CONEXÕES D= 60MM (2") m 30 =30,00mt  comprimento x 60 mm

8.2 ELETRODUTO PVC ROSC. INCL CONEXÕES  D=25mm (3/4") m 112 =112,00mt  comprimento x  25 mm

8.3 CABO COBRE   ISOLADO PVC  10MM2 m 90 =90,00mt  comprimento 10mm

8.4 CABO COBRE ISOLADO 16MM2 m 60 =60,00mt  comprimento 16mm

8.5
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIJUNTORES, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSIO
Und 1 =1,00Undt  comprimento 12 dijuntores, com barramento trifásio

8.6 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 10 A 30 A Und 4 =4,00Undt  comprimento 10 a 30 a

8.7
REFLETOR RETANGULAR, COM LAMPADA 400 W,  AQUISIÇÃO E 

INSTALAÇÃO
Und 12 =12,00Undt  comprimento 400 w,  aquisição e instalação

8.8 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  10 50 A Und 6 =6,00Undt  comprimento 10 50 a

8.9
POSTE EM CONCRETO DUPLO + 300 DAN H =11 M (INCLUSIVE BASE EM 

CONCRETO CICLOPICO)
Und 4 =4,00Undt  comprimento xH =11 M (INCLUSIVE BASE EM 300 UndUnd

8.10 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATÉ 750V, EM ROTO 19MM X 5 M Und 10 =10,00Undt  comprimento 750v, em roto 19mm x 5 m

9.0 SPDA

9.1
CORDOALHO DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017
M 140 =140,00Mt  comprimento 50 mm²

9.2
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 ÁRA SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

AF- 12/2017
Und 6 =6,00Undt  comprimento 5/8 ára spda fornecimento e instalação af

9.3 TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO  DE 16 a 35MM² Und 24 =24undt 

9.4 SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE HCL-5/8 ,50-5 Und 6 =6und x 5/8,50-5

9.5 SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO N 115 Und 6 =6und de n115

9.6 SOLDA EXOTERMICA ALICATE Z-201 Und 1 =1und de z-201

10 LIMPEZA FINAL DE OBRA

10.1 Limpeza geral e entrega da obra m²  656,0  = 20,5 mt comprimento  x 32 mt largura



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

Administração:EDUARDO ALVES CONDI

Objeto: PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

Endereço:RUA  DA CRECHE, VILA MANDI - SANTANA DO ARAGUAIA/PA

Data: 27 de Junho  de 2022

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 16.528,45

 1.1  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40 81,16 105,91 4.236,55

 1.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 4.709,54 6.145,95 12.291,90

 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 14.040,32

 2.1 MOBILIZAÇÃO 7.385,67

 2.1.1  67826 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 (MOBILIZAÇÃO)

CHP 32 159,77 208,50 6.672,00

 2.1.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MOBILIZAÇÃO) H 32 17,09 22,30 713,68

 2.2 DESMOBILIZAÇÃO 7.385,67

 2.2.1  67826 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 (DESMOBILIZAÇÃO)

CHP 32 159,77 208,50 6.672,00

 2.2.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (DESMOBILIZAÇÃO) H 32 17,09 22,30 713,68

 3 SERVIÇOS INICIAIS 11.536,80

 3.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6 176,27 230,03 1.380,19

 3.2  010008 SEDOP Limpeza do terreno m² 656 2,05 2,68 1.754,96

 3.3  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
M 100 48,34 63,08 6.308,37

 3.4  COMP 053 Próprio Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1 1.604,04 2.093,27 2.093,27

 4 ARQUIBANCADA- FUNDAÇÃO ESTRUTURA E ALVENARIA DE MURETA 27.822,11

 4.1  96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
m³ 7,68 101,80 132,85 1.020,28

 4.2  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 3,84 519,31 677,70 2.602,37

 4.3  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 3,84 154,52 201,65 774,33

 4.4  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 252,46 13,05 17,03 4.299,46

 4.5  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 

25 MM. AF_12/2015
m² 61,48 140,63 183,52 11.282,94

 4.6 103323 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 81,97 55,40 72,30 5.926,19

 4.7  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 45 33,88 42,59 1.916,55

 5 REVESTIMENTO DE MURETA 11.534,55

 5.1  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 163,94 3,90 5,09 834,37

 5.2  87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 163,94 36,45 47,56 7.796,99

 5.3  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (muretas)
m² 163,94 13,57 17,71 2.903,19

 6 SERVIÇO DE SERRALHERIA 62.015,33

 6.1  74244/001 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 

2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM

m² 142,06 226,38 295,43 41.968,20

 6.2  241470 SEDOP Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" m² 3 378,36 493,76 1.481,28

 6.3  99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M 6,3 111,19 145,10 914,15

 6.4  250610 SEDOP Equipamento completo p/ quadra de esportes CJ 1 13.669,46 17.651,70 17.651,70

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. Encargos 

SINAPI - 04/2022- Pará

SEDOP - 04/2021 - Pará

30,50% Desonerado: 

embutido nos 

preços 

unitário dos 



 7 PISOS 139.677,76

 7.1  72183 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 

COM ARMACAO EM TELA SOLDADA
m² 548,18 98,50 128,54 70.464,43

 7.2  98680 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
m² 548,18 40,20 52,46 28.758,07

 7.3  102494 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 548,18 44,30 57,81 31.691,11

 7.4  94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016( 7cm altura, piso de 

m³ 6,88 783,63 1.022,64 7.035,74

 7.5  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 98,18 13,49 17,60 1.728,40

8 INSTALAÇÕES ELETRICAS 24.862,85

8.1 93009 SINAPI EELETRODUTO PVC ROC. INCL.CONEXÕES D= 60MM (2") m 30 27,07 35,33 1.059,79

8.2 91871 SINAPI ELETRODUTO PVC ROSC. INCL CONEXÕES  D=25mm (3/4") m 112 12,01 15,67 1.755,38

8.3 101884 SINAPI CABO COBRE   ISOLADO PVC  10MM2 m 90 11,11 14,50 1.304,87

8.4 101887 SINAPI CABO COBRE ISOLADO 16MM2 m 60 18,74 24,46 1.467,34

8.5 101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIJUNTORES, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSIO
Und 1 409,19 533,99 533,99

8.6 101891 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 10 A 30 A Und 4 26,31 34,33 137,34

8.7 101666 SINAPI
REFLETOR RETANGULAR, COM LAMPADA 400 W,  AQUISIÇÃO E 

INSTALAÇÃO
Und 12 517,90 675,86 8.110,31

8.8 101892 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO  10 50 A Und 6 70,52 423,12 2.538,72

8.9 100622 SINAPI
POSTE EM CONCRETO DUPLO + 300 DAN H =11 M (INCLUSIVE BASE 

EM CONCRETO CICLOPICO)
Und 4 1.512,39 1.973,67 7.894,68

8.10 21127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATÉ 750V, EM ROTO 19MM X 

5 M
Und 10 4,63 6,04 60,42

9 SPDA 14.873,39

9.1 96974 SINAPI
CORDOALHO DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA COM ISOLADOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017
M 140 66,23 86,43 12.100,22

9.2 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 ÁRA SPDA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO AF- 12/2017
Und 6 98,31 128,29 769,77

9.3 mercado
TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO  DE 16 A 35 

MM²
Und 24 15,25 19,90 477,63

9.4 mercado SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE HCL-5/8 ,50-5 Und 6 162,03 211,45 1.268,69

9.5 mercado SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO N 115 Und 6 21,11 27,55 165,29

9.6 mercado SOLDA EXOTERMICA ALICATE Z-201 Und 1 70,33 91,78 91,78

10 LIMPEZA FINAL DE OBRA 5.847,03

10.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 656 6,83 8,91 5.847,03

Total Geral 328.738,57

Total sem BDI 228.473,31

Total do BDI 100.265,27



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

Administração:EDUARDO ALVES CONDI

Objeto: PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

Endereço: RUA  DA CRECHE, VILA MANDI - SANTANA DO ARAGUAIA/PA

Data: 27 de Junho  de 2022

Proponente

Item Fase TOTAL 27,37%

1 25.514,73R$         6.984,38R$        

2 46.920,93R$         12.844,09R$      

3 45 dias 113.209,34R$        30.989,81R$      

4 60 dias 143.093,58R$        39.170,30R$      

328.738,57R$        89.988,57R$         

30 dias 34.076,84R$               

82.219,52R$               

103.923,29R$             

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS

VALOR TOTAL DA META 238.750,00R$             

Concedente

Serviços 72,63%

1.0

15 dias 18.530,35R$               
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ÁREAS: ÁREAS:

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA
POLIESPORTIVA

ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO ARAGUAIA-PA

ESCALA:

INDICADA
CAD.:

VERSÃO:

1.00

ALCIBIADES FARIA LAMAS
Engenheiro Civil CREA: 1406863157

ELABORAÇÃO:

REQUERENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA

PROJETO:

ARQUITETÔNICO
ARQUIVO: DATA:

28/06/2022

RUA DA CRECHE - VILA MANDI - SANTANA DO ARAGUAIA-PA

A. CONSTRUÍDA: .......................658,00m2

CREA/PA: 1406863157
ENGENHEIRO CIVIL

ALCIBIADES FARIA LAMAS

FOLHA:
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O MURO DEVERÁ SER
TODO CHAPISCADO

PILAR C.A 10x30CM
SEM ESCALA

TUBO GALVANIZADO Ø 2" -
PINTURA TINTA ESMALTE

7

PORTÃO DE TUBO GALVANIZADO
Ø2" E TELA 120x120cm - PINTURA TINTA
ESMALTE

VIGA BALDRAME EM
CONCRETO ARMADO 25

MPA

TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA DE
7,5x7,50CM

MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLO
CERÂMICO FURADO E=15cm, PINTURA
ACRÍLICA AZUL

BLOCO EM CONCRETO ARMADO 25MPA
PISO CIMENTADO LISO E=3,00CM COM
JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS

EM CONCRETO
SEM ESCALA ARMADO 25 MPA

SEM ESCALA

P 10x30CM P 10x30CM

SEM ESCALA CINTA INFERIOR 15x30CM

P 10x30CM DETALHE PORTÃO E ALAMBRADO LATERAL H=1,20m
SEM ESCALA

entre-eixos entre 200,0cm e 220,0cm entre-eixos entre 200,0cm e 220,0cm

TUBO GALVANIZADO Ø 2" -
PINTURA TINTA ESMALTE

TELA GALVANIZADA FIO
12 MALHA DE 3"

TUBO GALVANIZADO Ø 2" -
PINTURA TINTA ESMALTE

TELA GALVANIZADA FIO
12 MALHA DE 3"

TUBO GALVANIZADO Ø 2" -
PINTURA TINTA ESMALTE

PISO CIMENTADO LISO E=3,00CM COM
JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS

TELA GALVANIZADA FIO
12 MALHA DE 7,5x7,50CM

TUBO GALVANIZADO Ø 2" -
PINTURA TINTA ESMALTE

QUEBRA DE QUINA A
SER EXECUTADA

MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO
FURADO E=15cm, PINTURA ACRÍLICA AZUL

3
MURETA EM ALVEANRIA DE TIJOLO

CERÂMICO FURADO E=15cm, REBOCADA
E PINTURA ACRÍLICA AZUL

PILARETE DE DE CONCRETO ARMADO
20MPa

PISO CIMENTADO LISO E=3,00CM COM JUNTAS DE
DILATAÇÃO PLÁSTICAS

QUEBRA DE QUINA A SER
EXECUTADA NA MURETA

PISO DECONCRETO 20 MPA E=7,00CM COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

MURETA EM ALVENARIA DE
TIJOLO CERÂMICO FURADO

E=15cm, PINTURA ACRÍLICA AZUL

TUBO GALVANIZADO Ø 2" -
PINTURA TINTA ESMALTE

TELA GALVANIZADA FIO 12
MALHA DE 7,5x7,50CM

TUBO GALVANIZADO Ø 2" - PINTURA
TINTA ESMALTE

PROJEÇÃO DE TUBO GALVANIZADO
ENGASTADO NA ALVENARIA MÍN. 25,0cm

PISO DE CONCRETO 20 MPA, E=7,00CM COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

BALDRAME EM CONCRETO CICLÓPICO E
PEDRA PETRA (NÃO ARMADO)

PISO CIMENTADO LISO E=3,00CM COM JUNTAS
DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS

TERRENO NATURAL

CORTE ESQUEMÁTICO DO PISO E MURETA
SEM ESCALA

DETALHE PILAR E MURETA
SEM ESCALA

DETALHE ALAMBRADO FUNDOS H=2,00m
SEM ESCALA

1.20

1.20

29.33

+0.20
PISO CIMENTADO LISO COM JUNTA

.15
.60

PATAMAR COM ACABAMENTO EM
CONCRETO LISO

GUARDA-CORPO EM TUBO DE
AÇO GALVANIZADO 1 1/2"

03

02

01

ARQUIBANCADA

+0.70

+1.20

+1.70

PLÁSTICA DE DILATAÇÃO

IMPERMEABILIZANTE
PISO EM CONCRETO 20 MPA

BASE GRANULAR (ATERRO)

CORTE TÍPICO DO PISO DA QUADRA
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA - ARQUIBANCADA
SEM ESCALA

ÁREAS: ÁREAS:

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA
POLIESPORTIVA

ENDEREÇO:

33.22

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO ARAGUAIA-PA

ESCALA:

INDICADA
CAD.:

VERSÃO:

1.00

ALCIBIADES FARIA LAMAS
Engenheiro Civil CREA/PA: 1406863157

ELABORAÇÃO:

REQUERENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

PROJETO:

ARQUITETÔNICO
ARQUIVO: DATA:

27/06/2022

RUA DA CRECHE - VILA MANDI - SANTANA DO ARAGUAIA-PA

A. CONSTRUÍDA: .......................658,00m2

CREA/PA: 1406863157
ENGENHEIRO CIVIL

ALCIBIADES FARIA LAMAS

FOLHA:

02/04



PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø2" E TELA
120X200CM, PINTURA TINTA ESMALTE
AMARELO (VIDE DETALHE)

POSTE EM CONRETO, SEÇÃO CIRCULAR -
COMP.=9m COM 3 PROJETORES
RETANGULARES FECHADOS COM
LUMINARIAS LED COM 8 PONTOS E RELE
AUTOMATICO

BALIZA DE FUTSAL PINTURA ESMALTE
BRANCA

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,
H=1.20M, PINTURA TINTA ESMALTE AMARELO, Ø 2",
FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM
TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC,
FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM (VIDE DETALHE)

POSTE DE VOLEIBOL

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,
H=2.00M, PINTURA TINTA ESMALTE AMARELO, Ø
2", FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE
CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA
7,5X7,5CM (VIDE DETALHE)

MURETA DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO
A CUTELO, H=80CM, PINTURA TINTA ACRÍLICA
AZUL MARINHO

MURETA EM ELEMENTO VAZADO, H=1.10M. PINTURA
TINTA ACRÍLICA AMARELO. GUARDA CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,

H=1.10M. VER DETALHE 1A . PINTURA TINTA ESMALTE
AMARELO, Ø 2", FIXADO NA ARQUIBANCADA E NA
MURETA DE PROTEÇÃO.

ALAMBRADO EM PERFIL TUBULAR E TELA
GALVANIZADA

GUARDA-CORPO TUBULAR 1 1/2" CONFORME DETALHE-
PREVER FIXAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS

ATERRO COMPACTADO

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO E=14cm COM
VIGAS E PILARES EM C.A

ATERRO COMPACTADO
+0.25m

+0.20m

POSTE EM CONRETO, SEÇÃO CIRCULAR -
COMP.=9m COM 3 PROJETORES
RETANGULARES FECHADOS COM LÂMPADA
DE VAPOR METÁLICO DE 400W

PERFIL NATURAL DO TERRENO

DETALHE 1A - IMPLANTAÇÃO ARQUIBANCADA
SEM ESCALA

CALÇADA DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO
SIMPLES DESEMPENADO, E=7,00cm

GUARDA-CORPO EM TUBOS
DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,
H=2.00M, PINTURA TINTA ESMALTE AMARELO, Ø
2", FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE
CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA
7,5X7,5CM (VIDE DETALHE)

ÁREAS:

MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO A
CUTELO, H=280CM, PINTURA TINTA ACRÍLICA
AZUL

ARQUIBANCADAS EM
ALVENARIA, 3 SEÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO ARAGUAIA-PA

ESCALA:

INDICADA
CAD.:

VERSÃO:

1.00

ALCIBIADES FARIA LAMAS
Engenheiro Civil CREA/PA: 1406863157

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA
POLIESPORTIVA

ENDEREÇO:

ELABORAÇÃO:

REQUERENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUIA-PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA

PROJETO:

ARQUITETÔNICO
ARQUIVO: DATA:

27/06/2022

ÁREAS:

RUA DA CRECHE - VILA MANDI  - SANTANA DO ARAGUAIA - PA

A. CONSTRUÍDA: .......................658,00m2

CREA/PA: 1406863157
ENGENHEIRO CIVIL

ALCIBIADES FARIA LAMAS

FOLHA:
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TUBO 2" DE FERRO GALVANIZADO
(PINTURA A PISTOLA)

.45

3C

CORRIMAO
4

3E

3C

CORRIMAO

3E PROJ. CORRIMÃO

3E

Nº

3A 3C LEGENDA / ESPECIFICAÇÕES
DESCRIÇÃO

Rampa de Acesso Adaptada conforme Norma (NBR9050 )

3A- Placa em Braile no corrimão (Início e Final)
3B- Guarda-corpo em ferro c/ pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044 Dialine, da Iquine, ou
equivalente, tubo de 0,038 a 0,045CM.
3C- Corrimão de ferro c/ pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044 Dialine, da Iquine, ou equivalente,
tubo de 0,038 a 0,045CM.

3E

3D- Tubo Redondo de ferro diametro 1 1/2" (38mm), com pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044
Dialine, da Iquine, ou equivalente.
3E- Suporte do corrimão em ferro diametro 1/2" (12,70mm),com pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref.
044 Dialine, da Iquine, ou equivalente.
3F- Chapa de ferro galvanizado TAM: 1/4" (6,3mm),80x80mm,com pintura em esmalte sintético acetinado laranja,
ref. 044 Dialine, da Iquine, ou equivalente.
3G- Chumbador Parabolt,furo diametro 8mm.
3H- Piso industrial sem polimento.
3I- Mureta de alvenaria (Guia de Balizamento) com pintura em textura acrílica branco neve.

Piso Tátil de Alerta para área Externa - Argamassado em Placas de 0,30x0,30cm,Esp.da base 7mm, Esp.relevo
5mm na Cor amarela, conforme Norma (NBR9050)

PISO TÁTIL ALERTA
PISO

* Quando da existência de pisos nobres como ( granito,mármore ,outros),de difícil recomposição como (granilite,
outros),o piso tátil de alerta deverá ser colado sobre o piso existente da mesma forma que o tátil de alerta interno,
porém com o adesivo adequado.

C2
VISTA LATERAL - CORRIMÃO
FIXADO EM ALVENARIA

ESC. 1 : 10 C2
CORTE - CORRIMÃO
FIXADO EM ALVENARIA

ESC. 1 : 10

Piso Tátil de Alerta para área Interna - Colado em Placas de 0,30x0,30cm,Esp. dabase 2mm e Esp. do relevo 3mm
na Cor amarela,conforme Norma (NBR9050)
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1.80
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R=45

REDE DE NYLON

.45
DIÂMETRO INTERNO = 45cm

.90
1.80

.90

FIXAÇÃO POR MEIO DE BUCHAS CHUMBADAS NO PISO
(VER DETALHE D1)

.50

TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:25

TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA FRONTAL
ESCALA 1:25

.50

TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA POSTERIOR
ESCALA 1:25

TABELA DE BASQUETEBOL
VISTA LATERAL
ESCALA 1:25

.95

3.00

BALIZA FUTEBOL
PLANTA
ESCALA 1:25

TUBO Ø=3"
FERRO GALVAMIZADO

3.00

MALHA DE NYLON 7x7cm

TUBO Ø=3"
FERRO GALVAMIZADO CABO DE AÇO MALHA DE NYLON 10x10cm

BAINHA DE MALHA FINA DUPLA (10cm)

ALTURA DA REDE P/ HOMENS

ALTURA DA REDE P/ MULHERES

CARRETILHA

LINHAS LIMITES DA QUADRA
FIXAÇÃO POR MEIO DE

BUCHAS CUMBADAS NO PISO

BALIZA FUTEBOL
FIXAÇÃO POR MEIO DE
BUCHAS CUMBADAS NO PISO VISTA FRONTAL

ESCALA 1:25

.75
1.00

VISTA REDE DE VOLEIBOL
ESCALA 1:25

.25 9.00
9.00

11.00

.25 .75
1.00

ÁREAS:

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA
POLIESPORTIVA

ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTANA DO ARAGUAIA-PA

ESCALA:

INDICADA
CAD.:

VERSÃO:

1.00

ALCIBIADES FARIA LAMAS
Engenheiro Civil CREA/PA: 151589308-1

ELABORAÇÃO:

REQUERENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA

PROJETO:

ARQUITETÔNICO
ARQUIVO: DATA:

27/06/2022

ÁREAS:

RUA DA CRECHE - VILA MANDI- SANTANA DO ARAGUAIA -PA

A. CONSTRUÍDA: .......................658,00m2

CREA/PA: 1406863157
ENGENHEIRO CIVIL

ALCIBIADES FARIA LAMAS

FOLHA:
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TERMO DE REFERÊNCIA 

DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE 

A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia pessoa jurídica de direito público, devidamente 

escrito no CNPJ-MF 05.832.977/0001-99, vem através da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos, com sede na Avenida BR 158, s/nº. No Bairro Vila Expansão, representado 

neste ato por Divino Eterno de Oliveira Inscrito no CPF nº. 472.707.991-72. Secretário 

Municipal de Obras e Serviços Públicos, responsável pela elaboração do Termo de Referência que 

foi aprovado pelo Sr. Eduardo Alves Conti, escrito no CPF nº: 377.205.702-00, Prefeito 

Municipal, resolve formalizar a seguinte Solicitação para fins licitatórios, com o objeto mais abaixo 

descriminado, amparado legalmente pela Lei Federal nº 10.520, Lei do Pregão, de 17 de julho de 

2012 e Lei Federal 8.666, Lei Geral das Licitações de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores.  

 

1 – OBJETO 

1.1 Construção de Quadra Polidesportiva no Distrito de Vila Mandi. 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. O Município de Santana do Araguaia localizado na região sudeste do Pará faz 

fronteira com os estados do Mato Grosso e Tocantins. Possui área territorial de 11.592 km2 e está 

emancipada politicamente desde 1988, data em que recebeu oficialmente o nome de Santana do 

Araguaia. 

Se destaca como o maio Distrito de Santana do Araguaia, com uma população estimada 

em 9.587 habitantes, neste sentido a construção desta obra vai beneficiar toda população que 

gosta de praticar esporte, por ser uma quadra que nela se aplica várias modalidades de esporte 

como principal futebol de salão, voleibol, basquete e ténis. 

 

3 – LOCAL E PRAZO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

3.1. A obra objeto da presente licitação será executada no Distrito de Vila Mandi na Rua da Creche, 

Município de Santana do Araguaia - PA. 

3.2. O prazo de execução e entrega da obra será de 60 (sessenta) dias corridos, conforme 

estabelecido no Cronograma Físico-financeiro. 

4 – DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. Para a prestação dos serviços será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas 

cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com 

o Edital de licitação, do Projeto Básico e da Proposta de Preços da empresa considerada vencedora. 

4.2. O prazo de vigência contratual será o prazo de execução dos serviços, podendo ser prorrogado 

conforme justificativa expressa da contratada em consonância com a legislação vigente. 
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5 – DA VISITA TÉCNICA 

5.1. Todas as empresas interessadas em participar da licitação, deverão apresentar atestado de visita 

ao local dos serviços comprovado e assinado pelo seu responsável técnico e por representante da 

Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia – PA. 

6 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1. A contratada deverá comprovar a aptidão para desempenho de atividades pertinente e 

compatível em características com o objeto da licitação, através de apresentação de no mínimo 01 

(um) atestado de desempenho anterior juntamente com o CAT (certidão de acervo técnico), 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica 

para atendimento ao objeto. 

6.2. A contratada juntamente com seu responsável técnico deverá possuir registro ou inscrição na 

entidade profissional competente. 

7 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

7.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por engenheiro civil pertencente ao 

quadro funcional da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - PA. 

7.2. A presença da fiscalização da Prefeitura não elide nem diminui a responsabilidade da empresa 

contratada. 

8 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

8.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, decorrentes da 

execução do serviço, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - PA. 

8.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo deste serviço. 

8.3. Corrigir às suas expensas, todo e qualquer serviço que seja executado em desacordo com as 

especificações e padrões de qualidade exigidos, que vier apresentar problema quanto ao resultado 

final, que esteja em incompatibilidade com o memorial descritivo e planilha orçamentária. 

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega da obra. 

8.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução 

do serviço. 
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8.6. Apresentar ao órgão contratante a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à 

execução dos serviços. 

8.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades atualizadas no contrato, na forma do 

art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

9 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA 

9.1. Após a conclusão da obra, a empresa contratada deverá comunicar este fato por escrito a 

Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia – PA, se a mesma estiver dentro das normas e 

critérios definidos nos projetos, planilha orçamentária e memorial descritivo, será procedido pela 

fiscalização do contrato e dos serviços, o recebimento provisório, mediante termo circunstanciado e 

assinado pelas partes; 

9.2. Após o prazo de 15 (quinze) dias do recebimento provisório, não havendo nenhuma 

anormalidade ou porventura se houver, sendo a mesma sanada pela contratada, será lavrado o termo 

de recebimento definitivo; 

9.3. Após o recebimento definitivo da obra, caso seja de interesse da Contratada, o órgão 

contratante poderá expedir atestado de capacidade técnica em nome da contratada e de sua equipe 

técnica. 

10 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

10.1. Rejeitar os resultados que não estejam de acordo com o memorial descritivo e legislação 

vigente, e que não atendam aos requisitos constantes das especificações do Termo de referência; 

10.2. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho. 

11 – PENALIDADES 

11.1. Em caso de erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento 

contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante ou a Contratada está sujeita às 

sanções dispostas em Lei e nos termos do contrato acertado entre as partes. 

12 – DO VALOR 

12.1. O valor máximo proposto a ser pago pela Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia - PA 

para a execução da obra será de: R$ 328.738,57 (Trezentos e vinte oito mil, setecentos trinta e 

oito reais e cinquenta e sete centavos). 
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13 – DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

13.1.  As despesas para execução do objeto se darão por conta dos recursos próprios do município 

nas seguintes Classificação Institucional: Dotações Orçamentárias: 16 - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS; 27.811.0750.1-016 - CONSTRUÇÃO 

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Conforme Lei 

Orçamentaria de 2022. 

 

14 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado conforme cronograma de execução, em até 15 (quinze) dias após 

apresentação de Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Serviço e acompanhada de 

medição comprobatória da execução assinada pelo responsável pela fiscalização da obra e pelo 

responsável técnico da contratada. 

14.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra 

qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da 

agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

14.3. Nenhum pagamento será efetuado a empresa Contratada se a mesma não estiver em dia com 

suas regularidades fiscal e trabalhista 

15 – ANEXOS 

15.1. Anexos a este estão: 

a) Planilha Orçamentária, planilhas de composição de preços unitário/ composição de custo de mão 

de obra/ composição BDI. 

b) Cronograma Físico-Financeiro 

c) Memorial Descritivo/Especificações Técnicas 

                                          Santana do Araguaia – PA, 13 de julho de 2022. 
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