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INFORMAÇÕES GERAIS 

Obra: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO ZÉ PADEIRO NO BAIRRO 
DO MILAGRE  

Endereço: Rua Manoel Manoin, S/N, Santa Lídia. 

Município: Castanhal/PA 

Projeto: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO ZÉ PADEIRO NO BAIRRO 
DO MILAGRE 

Valor 
R$ 361.562,86 (trezentos e sessenta e um mil e quinhentos e sessenta e dois reais e 
oitenta e seis centavos) 

Tempo (Previsto) 90 (noventa) dias 

GENERALIDADES 

Estas especificações tem como objetivo estabelecer normas e condições para a execução dos Projetos de nível básico 

para nível executivo para a REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO ZÉ PADEIRO NO BAIRRO DO 
MILAGRE, localizado na Rua Manoel Manoin, S/N, bairro Santa Lídia, Castanhal/PA, a ser elaborado conforme o projeto básico 
fornecido pela SEEL. Compreendendo o fornecimento e aplicação de materiais, emprego de mão de obra com leis sociais, 
utilização de equipamentos, pagamento de impostos e taxas, bem como o custeio de todas as despesas necessárias à completa 
execução dos trabalhos pela empresa CONTRATADA. 

Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente: 

✓ As normas e especificações constantes deste caderno e planilha de quantitativos; 

✓ À LEI Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 (Licitações e Contratos Administrativos); 

✓ Às normas da ABNT; 

✓ O artigo dezesseis da Lei Federal nº 5.194/66, que determina a colocação de Placa de Obra, conforme a orientação do 
CREA; 

✓ Aos regulamentos, as especificações e as recomendações das     empresas concessionárias de água e energia elétrica 
e, também do Corpo de Bombeiros Militar do Pará; 

✓ As prescrições e recomendações dos fabricantes; 

✓ As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

✓ Decreto 52.147 de 25/06/1963, que estabelece as Normas e Métodos de execução para Obras e Edifícios Públicos; 

✓ As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E. 

A empresa vencedora do Certame assinará o contrato com a SEEL, passando a ser denominada CONTRATADA, e a SEEL, 
responsável pela licitação e a contratação dos serviços, passará a ser denominada CONTRATANTE, que a seu exclusivo critério, 
designará técnico e /ou equipe técnica do quadro de servidores da SEEL para exercer ampla, irrestrita e permanente 
FISCALIZAÇÃO de todas as fases do referido contrato. 
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As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar, em companhia de um credenciado da SEEL, o local 
onde a obra será executada antes de apresentarem suas propostas, para que verifiquem a situação real dos serviços que serão 
realizados, observando suas particularidades, bem como quanto ao abastecimento de energia elétrica e água. 

Quando da apresentação das propostas, a empresa deverá apresentar Declaração de que visitou e/ou tomou conhecimento 
de todas as informações e condições para cumprimentos das obrigações da licitação necessárias à elaboração da proposta. 

A CONTRATADA será responsável pelo Contrato de Seguro para Acidentes de Trabalho e Danos a Terceiros, firmado entre 
a mesma e companhia idônea. 

A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade de tudo o que ela executar como serviço, 

visando sempre à boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para o qual foi 
encomendada, e deverá apresentar TERMOS DE GARANTIA de todos os serviços executados, inclusive os de terceiros. 

VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES 

Compete à contratada fazer minucioso estudo, verificação e comparação, de toda a documentação técnica fornecida pela 
SEEL, bem como, providenciar todos os registros dos mesmos nos órgãos competentes, quando determinado por lei. 

Para efeito de interpretação quanto a divergências entre as especificações e os eventuais projetos, prevalecerão estes. Caso 
surjam dúvidas, caberá a SEEL esclarecer. No caso de discrepância entre as cotas grafadas nos projetos arquitetônicos e suas 
dimensões, prevalecerão às cotas grafadas, 

Toda e qualquer modificação que se fizer necessária nos projetos fornecidos por ocasião da fase de execução, inclusive nos 
detalhes e especificações, só deverá ser efetuada após autorização da FISCALIZAÇÃO da SEEL e, efetivada somente após 
autorização do FISCAL. No caso de projeto contratado, somente após consulta ao autor do projeto em questão.     

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentação fornecida pela SEEL, servirá também para 
esclarecimentos, em todos os itens do projeto executivo de arquitetura e complementares, através das indicações de 
características, dimensões, unidades, quantidades contidas no projeto básico. 

Os valores dos insumos dos projetos afins, que não constarem explicitamente na Planilha de Quantidades, deverão ser 
considerados nas composições de custos dos mesmos. 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que, todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos 
por determinada marca, fica subentendida a alternativa “ou similar”, a juízo da Contratante. 

MATERIAIS A EMPREGAR 

O emprego de qualquer material estará sujeito à FISCALIZAÇÃO, que decidirá sobre a utilização do mesmo. Todos os 
materiais deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, antes da sua aplicação. 

Os materiais e equipamentos deverão ser de primeira qualidade e obedecerão às prescrições das especificações da 
ABNT, entendendo-se como sendo de primeira qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior. 

A citação de quaisquer marcas sejam elas de materiais, metais, tintas, aparelhos ou produtos visam somente caracterizá-

los, devendo sua interpretação corresponder a materiais "RIGOROSAMENTE EQUIVALENTES" inclusive nas tonalidades de 
tintas, pois a cor varia de acordo com o fabricante. 
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Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos fabricantes dos materiais 
utilizados, quanto ao método executivo e às ferramentas apropriadas a empregar. Todos os materiais a serem empregados na 
obra deverão ser de primeira qualidade, com certificação de fabricação ISO 9000, inteiramente fornecidos pela CONTRATADA e 
devem satisfazer rigorosamente às presentes especificações. 

Poderão ser solicitados pela FISCALIZAÇÃO da SEEL, a qualquer momento durante a execução da obra, ensaios de 

materiais, de acordo com as Normas Brasileiras (ABNT), caso haja alguma suspeita sobre o desempenho do material que está 
sendo aplicado na obra. Os custos destes ensaios serão arcados pela CONTRATADA, não sendo previstos em planilha. 

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente autenticadas por esta e pela 

CONTRATADA, deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a 
qualquer tempo, a verificação de sua perfeita compatibilidade com materiais fornecidos ou já empregados. 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, a CONTRATADA, em 
tempo hábil, apresentará por escrito à FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do 
pedido e orçamento comparativo, sendo que sua aprovação só poderá ser efetivada quando a CONTRATADA: firmar declaração 
de que a substituição se fará sem ônus para o CONTRATANTE; 

Apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em substituição ao especificado, compreendendo, como 
peça fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, a critério do 
CONTRATANTE. 

A substituição supracitada somente será efetuada mediante expressa autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO da 

SEEL. 

Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas 
especificações. A CONTRATADA será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo Engenheiro Fiscal, dentro do 
prazo estipulado. Caso o material seja aplicado sem aprovação da FISCALIZAÇÃO este fato deverá ser devidamente registrado 
no Livro de Ocorrências.  

Nestas Especificações Técnicas, toda madeira que for citada como "de primeira categoria", também deverá ser: da 

espécie indicada, sem empenamento, imune a cupim, e a outras pragas, maciça, seca, isenta de carunchos, brocas, nós, fendas 
ou outras imperfeições que comprometam sua resistência, durabilidade e aparência. 

A madeira de primeira categoria que for mencionada, e que tenha função estrutural ou portante, incluindo a de fundação, 
deverá ser da classe de resistência C60, conforme o especificado nos itens 9.6 e 5.3.5 da Norma Brasileira NBR 7190, com o 
valor mínimo de resistência característica à compressão fck 60Mpa. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir, refazer os trabalhos rejeitados e retirar do local todo o material que tenha 
sido impugnado pelo Fiscal, logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente e dentro do prazo que será 
devidamente registrado no Livro de Ocorrências, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses serviços. 

APROVAÇÃO DOS PROJETOS 

Todos as disciplinas de projeto em que deverá haver ingerência de órgãos públicos, concessionárias de serviços e 
entidades de proteção sanitária e de meio ambiente deverão ser aprovadas junto às autoridades competentes. Deverão ser 
realizados todos estudos – Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto de 
Trânsito – previstos na LC 290/2007 e alterações e regulamentações posteriores. Os custos diretos e indiretos, incluindo todas as 
licenças, taxas e demais documentos necessários e incidentes na aprovação dos projetos, junto às autoridades competentes, 
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serão de responsabilidade do contratado, pagando os emolumentos prescritos e obedecendo as leis, regulamentos e posturas. A 
aprovação dos projetos não eximirá seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação 
pertinentes às atividades profissionais. 

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Deverão ser realizadas reuniões periódicas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, com frequência quinzenal, com 

a presença de todos profissionais responsáveis pela coordenação e desenvolvimento das disciplinas de projeto, momento em que 
deverão ser discutidas as questões referentes aos projetos contratados, apresentados os serviços até então realizados e tomadas 
as decisões quanto a eventuais pendências. 

O responsável pela Contratante respeitará rigorosamente toda a documentação técnica relativa aos serviços, devendo 
a SEEL ser consultada quando da necessidade de qualquer modificação.  

Compete à Contratante, junto à contratada, em caso de inexistência ou omissão de projetos, fazer a indicação e proceder 
as definições necessárias para a execução dos serviços, como por exemplo, locais, padrões, modelos, cores, etc. 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais 

e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. 

Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá: 

✓ Providenciar junto ao CREA e CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto do contrato 

e especificações pertinentes, nos termos da Lei nº 6496-77. 

✓ Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista 

em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado para os serviços, objeto do contrato. 

✓ Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre 
o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços. 

✓ A vigilância do local deverá ser por tempo determinado (8 horas diárias) por conta da contratada, e de forma ininterrupta 
durante a vigência Contrato, até a conclusão definitiva dos serviços, com a assinatura do Termo de Entrega e 
Recebimento. 

Compete à Contratante, junto à contratada, em caso de inexistência ou omissão de projetos, fazer a indicação e proceder às 
definições necessárias para a execução dos serviços, como por exemplo, locais, padrões, modelos, cores, etc. 

SERVIÇOS 

 Os locais de execução dos serviços aqui listados estão descritos em Planilha Orçamentária, Memorial de Cálculo e 
Memoriais Descritivos de Projeto. 

http://www.castanhal.pa.gov.br/
mailto:sec.planejamento@castanhal.pa.gov.br


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

 
Tv. Quintino Bocaiúva, 2674, Centro - CEP 68743-010 – Castanhal – Pará – Brasil 

www.castanhal.pa.gov.br - sec.planejamento@castanhal.pa.gov.br 
Página 7/17 

 

1. TAXAS E LICENÇAS 

1.1. TAXAS E LICENÇAS 

A CONTRATADA será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao início dos serviços, exceto as taxas de licenças 
ambientais pois em virtude da obra de construção da REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO ZÉ PADEIRO 
NO BAIRRO DO MILAGRE ser de propriedade da Prefeitura Municipal de Castanhal, o processo de licenciamento ambiental é de 
praxe que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Castanhal - SEMMA não exerça a cobrança da taxa de licenciamento 
ambiental, visto que é um órgão municipal. Portanto, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão entende que é dispensável 
os valores das taxas de licenciamento ambiental no orçamento da referida obra. 

Incluem-se neste item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, CAU, INSS e outros exigidos pela 
municipalidade local. 

A CONTRATADA providenciará ainda os seguros de incêndio e risco de engenharia em companhia de sua preferência. Será 
entregue à CONTRATANTE cópia da apólice deste seguro. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todas as multas, bem como o cumprimento de todas as 
exigências decorrentes da execução da obra. 

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - EQUIPE TÉCNICA 

2.1. ENGENHEIRO CIVIL 

APLICAÇÃO 

Engenheiro Civil capacitado para elaboração do Acompanhamento e da Execução do Empreendimento, seguindo os 
projetos de Arquitetura e Complementares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ ESPECIFICAÇÃO: 

  A contratada deverá manter o funcionário, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro 
de funcionários da CONTRATADA, durante todo o período de execução da obra. 

 Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à CONTRATANTE num prazo máximo de 5 

(cinco) dias após a assinatura do contrato. 

 A CONTRATANTE poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso julgue necessário. 

 Caso a ausência do funcionário durante visita da CONTRATANTE não seja julgada procedente, haverá glosa do valor 
correspondente ao dia na fatura. 

 Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a Contratada deverá providenciar 

substituto durante o período. 

 O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a CONTRATANTE solicitar. 

2.2. MESTRE DE OBRA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ ESPECIFICAÇÃO: 
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 O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, podendo possuir mestre de 
obra, pedreiro, servente e outros o que julgar necessário. 

 Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da CONTRATADA, comprovado por carteira de 
trabalho 

A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais técnicos gabaritados e especialistas nas diversas 

áreas da obra (estrutura, elétrica, lógica, etc.) de forma a diminuir dúvidas de execução bem como garantir a qualidade da execução 
dos projetos. 

A CONTRATANTE ou a CONTRATANTE também poderão solicitar tais visitas, sempre que julgarem necessárias. 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1. PLACA DE OBRA 

Deve ser fabricada em lona potável, com as dimensões 1,50 X 1,50 m, e deverá ser instalada em local visível e lá 
permanecerá por todo o período de execução da obra, do início até a conclusão e encerramento da obra .  

A CONTRATADA deverá obedecer às normas estabelecidas pelo Conselho Regional e Federal pertinentes ao assunto. Será 
obrigatória a colocação de pelo menos uma placa de obra, de acordo com modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ainda ser colocadas placas de todas as empresas envolvidas no empreendimento, tais como, projetistas, 

construtores, fornecedores etc. 

Antes do início da obra, a CONTRATANTE enviará a CONTRATADA o modelo de placa próprio do órgão, para que esta 
providencie sua imediata confecção e posterior fixação em local da obra aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Após a conclusão dos serviços, a placa será retirada e entregue à FISCALIZAÇÃO. 

Será colocado em local de fácil visualização, de comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. 

Estão inclusos neste item todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários ao fornecimento, transporte e 
colocação da placa no local da obra, inclusive a fixação da mesma no local indicado. 

3.2. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO  

A CONTRATADA deverá executar a limpeza manual de toda área de implantação com enxada, conforme a área delimitada 
no projeto arquitetônico, nas áreas de implantação de aterros, a camada superficial contendo matéria orgânica e vegetações de 
pequenas árvores ou arbustos, deve ser removida na espessura total, a menos que haja indicação em contrário do projeto ou da 
fiscalização. 

3.3. REALOCAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO 

Este serviço deve ser religado para os postes designados em projetos e pela FISCALIZAÇÃO. Devem ser devidamente 
retirados dos locais com uso de caminhão munk, preservando sua integridade, bem como seu funcionamento. Devem ser 
assentados no solo com uso do mesmo caminhão, tendo sua base recoberta em concreto com seixo. 
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3.4. CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE 

Deve ser executado em árvores designadas em projeto. O corte deve ser realizado com equipamento adequado, e ao fim, 

deve-se proceder com o recorto do tronco e remoção das raízes. 

3.5. PLANTIO DE PALMEIRAS 

Serão plantadas em número e locais especificados em planilha orçamentária e projeto arquitetônico. Reaproveitando os locais 

de arvores novas ou com execução de novos pontos, estas devem ser plantadas com uso de adubo bovino e similar, favorecendo 
seu crescimento. As palmeiras são do tipo Véitia, com altura de 2,00 m. 

4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

4.1. ESCAVAÇÃO MANUAL  

Os locais de execução destes serviços estão descritos nos documentos que compõem o Orçamento Sintético. 

As escavações poderão ser executadas manualmente, devendo o material remanescente ser retirado para local a ser 
determinado pela Contratante, ou reutilizado. 

Nas escavações necessárias à execução da obra, a Contratada tomará as máximas cautelas e precauções quanto aos 
trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos, rebaixamentos e outros que se tornarem necessários, 
no sentido de dar o máximo de rendimento, segurança e economia na execução dos serviços. 

5. ESTRUTURA E FUNDAÇÃO 

Todos os serviços relativos à estrutural e fundação devem seguir os preceitos estabelecidos nas normas regulamentadoras 

descritas nos Memoriais Descritivos de Projetos. 

5.1. CONCRETO CICLÓPICO FCK 15MPA 

Este deve ser composto por concreto de cimento Portland com adição de pedra de mão. Este será lançado nas escavações 

destinadas ao alicerce dos locais de levante de alvenaria. 

O concreto deve ser dosado em obra, de forma manual ou em betoneira, lançados e com as pedras de mão devidamente 
acomodadas. 

5.2. CONCRETO COM SEIXO 

Deve ser dosado em obra com fck mínimo de 15 MPa, lançado e adensado nos locais de ancoragens das barras de ferro 

provenientes do alambrado metálico. 

5.3. LASTRO DE CONCRETO 

Composto por concreto magro feio em obra, manualmente ou por betoneiras. Deve ser aplicados o solo, estando este limpo 

e compactado, para posteriores serviços de calçamento, concretagem e outros serviços estruturais, espessura de 3 cm. 

5.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 

A superfície para aplicação deste serviço deve estar devidamente regularizada e com o lastro de concreto já curado. 
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O passeio deve ser executado com espessura especificada em projeto e memória de cálculo, com concreto dosado em obra, 
respeitando os espaçamentos para juntas secas e cura do concreto utilizado. Este é do tipo não armado. 

Ao fim, o calçamento deve apresentar inclinação mínima de 1% para o escoamento das águas pluviais. 

5.5. GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 

Deve ser executada em locais e metragens especificadas em projeto e planilha orçamentária. A guia é do tipo moldada in 

loco, com concreto rodado em obra.  

A guia apresenta dimensões de 13x22 cm, sendo base e altura respectivamente.  

Para a execução destas, deve-se primeiramente efetuar a limpeza da área de implantação e proceder com sua regularização 

da base e compactação desta. 

6. VEDAÇÃO E REVESTIMENTO 

6.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS  

Este serviço deve ser executado com o uso de blocos cerâmicos furados na horizontal, possuindo 9x19x29 cm em suas 

dimensões para a construção da mureta que recebe o quadro elétrico e para as rampas de acesso às quadras de areia, com 
espessura de 9 cm. Para a execução da contenção lateral, deve ser utilizado bloco cerâmico com dimensões de 14x19x39 cm, 
com espessura de 14 cm. Os blocos devem ser assentados com o uso de argamassa de cimento e areia, devidamente dosados, 
com preparo manual ou em betoneira. 

 A alvenaria deve apresentar alinhamento vertical e horizontal por meio de uso de ferramentas adequadas, como nível 
de mão e prumo de mão. Estas devem ser executas nos locais descritos em projeto e memória de cálculo. 

6.2. CHAPISCO   

Todas as superfícies de alvenarias novas e as antigas especificadas, apenas em área externa ou com incidência de água, 

devem ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3, preparo em betoneira, na espessura máxima de 
6mm. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar, de maneira a ser evitado 

o início do endurecimento da mesma antes do seu emprego. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios 
de endurecimento. 

As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e molhadas. Deverão também ser eliminadas gorduras, matérias 

orgânicas e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 

 A execução terá como diretriz, o lançamento vigoroso da argamassa contra a superfície, com a preocupação de não 

haver uniformidade na chapiscagem. 

6.3. MASSA ÚNICA (REBOCO) 

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista, com espessura de 2,0 cm, no traço 

1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada). 

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e conferir as desejadas características 
desse revestimento. 
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A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, até a espessura 
prescrita. Quando do início da cura, sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. Ao final, o acabamento será feito 
com esponja densa. 

7. PORTAS E ESQUADRIAS 

7.1. PORTA DE FERRO GALVANIZADO TIPO ALAMBRADO 

Estas devem ser instalados nos locais indicados em projeto, sendo composto pelos mesmos materiais utilizados no alambrado 
metálico, especificados no item 11.1. Ao fim do serviço, este deve receber pintura acrílica (esmalte sintético) e apresentar perfeito 
funcionamento. 

7.2. FERRO COM TRINCO EM FERRO GALVANIZADO 

Deve ser de ferro galvanizado, sobreposto, com comprimento de 5” (12,5 cm) e chapa com espessura mínima de 0,9 mm. 

Deve ser fixado com ponto de solda após o local ou superfície estiver apta ao seu recebimento. 

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8.1. ILUMINAÇÃO DA PRAÇA E DA QUADRA DE AREIA  

 O projeto será executado de acordo estas especificações e também com as seguintes normas oficiais: 

✓ ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

✓ EQUATORIAL Elétrica do Pará S.A.  

Partes integrantes do Projeto de Instalações Elétricas: 

✓ Detalhamento da entrada de energia elétrica, com pranchas de situação e localização, devendo-se prever a 
interligação ao ponto de entrega da concessionária;  

✓ Detalhamento dos esquemas verticais e da distribuição por pavimento, com plantas baixas e de cortes;  

✓ Diagramas unifilares e cálculos de demandas prováveis;  

✓ Especificação e detalhamento do quadro geral de baixa tensão;  

✓ Detalhes das caixas de passagem e aterramentos;  

✓ Medição do consumo ativo (kWh) e reativo (kVArh);  

✓ Memorial descritivo do projeto;  

✓ Aprovação do projeto junto à concessionária local. 

As plantas deverão apresentar as seguintes indicações:  

✓ Diagramas unifilares;  

✓ Quadros de carga;  

✓ Detalhes dos quadros de entrada (medidores), gerais e parciais, mostrando a posição dos dispositivos de manobra e 
proteção, em escala 1:10;  

✓ Localização dos pontos de consumo de energia elétrica (com respectiva carga), seus comandos e indicação dos 
circuitos a que estão ligados;  
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✓ Trajeto dos condutores/circuitos e sua proteção mecânica, inclusive dimensões de condutores e caixas;  

✓ Legendas com os símbolos adotados, segundo especificação da ABNT, e notas que se fizerem necessárias; 

✓ Quadro indicativo da divisão dos circuitos (quadros de cargas), constando a utilização de cada fase nos diversos 
circuitos (equilíbrio de fases).  

O Diagrama Unifilar deverá apresentar os circuitos principais, as cargas, as funções e as características dos principais 

equipamentos, tais como:  

✓ Disjuntores: corrente nominal, capacidade de interrupção, classe de tensão;  

✓ Chaves seccionadoras: corrente nominal, suportabilidade térmica e dinâmica, classe de tensão;  

✓ Reles de proteção: indicação de função;  

✓ Equipamentos de medição: indicação de função;  

✓ Condutores elétricos nus: tipo e bitola;  

✓ Condutores elétricos isolados: classe de tensão, tipo de isolamento, bitola do condutor;  

✓ Barramentos: corrente nominal, suportabilidade térmica, suportabilidade dinâmica;  

✓ Fusíveis: tipo, corrente nominal. 

Critérios para dimensionamento de luminárias: 

1. O projeto de iluminação (interna, de emergência e externa) deve ser elaborado de acordo com o projeto luminotécnico, 

e deve contemplar os níveis de iluminamento adequados a cada ambiente, acompanhado das respectivas memórias 
de cálculo;  

2. Para os ambientes de trabalho, o nível de iluminamento mínimo será de 600 lux/m;  

3. Para os outros ambientes, deverá ser respeitada a NBR-5413/1992 quanto ao nível de iluminamento; 

4. Os circuitos de iluminação deverão ser divididos para utilização parcial ou por setores, sem prejuízo do conforto;  

5. Para o projeto de iluminação deverá ser considerado o critério de pelo menos 1/3 das luminárias para iluminação de 
emergência e o restante para iluminação normal;  

6. Para iluminação externa todas as luminárias deverão pertencer aos circuitos de emergência; 

7. As luminárias deverão ser escolhidas em função do padrão, da finalidade e da localidade da edificação, considerando 
o nível de iluminamento adequado ao trabalho solicitado e critérios técnico-econômicos, em conformidade com as 
normas, tais como:  

▪ Luminárias espelhadas de alta eficiência;  

▪ Lâmpadas fluorescentes econômicas;  

▪ Lâmpadas de iluminação externa em conformidade com o projeto de paisagismo e urbanização;  

▪ Reatores eletrônicos de partida rápida, baixas perdas, alto fator de potência (mínimo de 0,98) e THD < 10%;  

▪ Facilidade de manutenção;  

8. Quando em perfilado, deverá ser utilizada, na derivação para as luminárias, tomada de topo e cabo PP 3x1,5 mm² com 
plug 2P+T;  
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9. Quando em eletroduto, deverá ser utilizada, na derivação para as luminárias, tomada em caixa esmaltada 4x4 com 
tampa e cabo PP 3x1,5 mm² com plug 2P+T;  

10. A quantidade e a localização dos blocos autônomos deverão seguir as orientações do corpo de bombeiros local;  

11. Apresentar todos os detalhes de fixação das luminárias no teto e no piso, quando houver;  

12. Apresentar detalhes da instalação dos interruptores e tomadas em caixas esmaltadas e conduletes; 

8.2. ENTRADA DE ENERGIA 

Os serviços relacionados com a entrada de energia serão entregues completos, com a ligação definitiva à rede pública, em 
perfeito funcionamento e com a aprovação da concessionária de energia elétrica local. 

Os materiais utilizados são determinados nas especificações técnicas da concessionária local de energia e devem ser 
seguidos rigorosamente. 

A execução da instalação de entrada de energia deverá obedecer aos padrões de concessionária de energia elétrica local. 
A Contratada terá a responsabilidade de manter com a concessionária os entendimentos necessários à aprovação da instalação 
e à ligação da energia elétrica. 

As emendas dos condutores serão efetuadas por conectores apropriados; as ligações às chaves serão feitas com a utilização 
de terminais de pressão ou compressão. 

Onde houver tráfego de veículos sobre a entrada subterrânea, deverão ser tomadas precauções para que a tubulação não seja 

danificada; as caixas de passagem de rede deverão ter tampas de ferro fundido, do tipo pesado. 

8.3. ELETRODUTOS 

Estão definidos em projeto de acordo com o seu uso. Observar nas instalações o emprego de ferramentas apropriadas. 

O raio mínimo de curvatura dos tubos não deve ser inferior a seis vezes o diâmetro do mesmo. 

As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a serem limpas, as 

quais serão introduzidas nas roscas até se tocarem, para assegurarem uma perfeita continuidade da superfície interna de 
canalização. 

Os eletrodutos terão diâmetro mínimo igual a Ø 3/4”. 

Antes da enfiação, todas as tubulações e caixas devem ser convenientemente limpas. 

Nas derivações dos perfilados para os pontos aparentes ou embutidos em parede será utilizado eletroduto galvanizado 

pesado; 

Para o dimensionamento dos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverão ser seguidas as recomendações abaixo:  

✓ A taxa de ocupação, dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos, 

calculadas com base no diâmetro externo, e a área útil da seção transversal do eletroduto, não deve ser superior a 30%;  

✓ Os demais critérios seguirão a NBR-5410/2004; 

✓ Deverão ser feitos detalhes da fixação da infraestrutura (eletrocalha, perfilado e eletroduto); 
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8.4. CAIXAS 

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicadas nos desenhos e onde necessárias para enfiação e inspeção 

dos condutores. 

Nos locais assinalados serão de alvenaria com paredes de tijolos revestidos com argamassa, tampa de concreto e alça 
central para içamento, tendo em seu fundo dreno com brita, conforme as dimensões no projeto. 

Terão sua tampa selada com argamassa para evitar sua remoção indevida. 

8.5. CONDUTORES 

Serão de cobre, e toda a enfiação será executada conforme bitolas e tipos indicados no projeto e descrição dos serviços; 

Precedendo a enfiação em eletrodutos, deverá ser feita limpeza interna com bucha seca. 

8.6. ATERRAMENTO 

As malhas de aterramento deverão ser executadas de acordo com os detalhes do projeto. Não será permitido o uso de 
cabos que tenham quaisquer de seus fios partidos. 

Todas as ligações mecânicas não acessíveis devem ser feitas pelo processo de solda exotérmica. Todas as ligações 

aparafusadas, onde permitidas, devem ser feitas por conectores de bronze com porcas, parafusos e arruelas de material não 
corrosível. 

8.7. MONTAGEM DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e ser nivelados e aprumados. Os diversos 
quadros de uma área deverão ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado. 

O quadro deve ser do tipo em PVC, com barramento terra/neutro, com capacidade para 24 disjuntores tipo DIN. 

8.8. DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTEÇÃO 

Devem ser devidamente instalados no quadro de distribuição especificado. Os tipos e capacidades de corrente estão 

especificados em projeto e planilha orçamentária. 

8.9. ASSENTAMENTO DE POSTES DE CONCRETO 

Deverão ser assentados em locais especificados em projeto e do tipo e altura apresentado na planilha orçamentária, com 

auxílio de equipamento hidráulico. 

8.10. VERIFICAÇÃO FINAL DAS INSTALAÇÕES 

A Fiscalização efetuará a inspeção de recebimento das instalações, conforme prescrição do capítulo 7 da NBR 5410. Serão 
examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se refere às especificações e perfeito estado. 

Será verificada a instalação dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e resistência de isolamento, cujo 

valor deverá seguir a tabela 81 do anexo J da NBR 5410. 
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Será também conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e terra) foram colocados no mesmo 
eletroduto. Será verificado o sistema de iluminação e tomadas no que se refere a localização, fixações, acendimentos das 
lâmpadas e energização das tomadas. 

Serão verificados os quadros de distribuição quanto à operação dos disjuntores, aperto dos terminais dos condutores, 
proteção contra contatos diretos e funcionamento de todos os circuitos com carga total; também serão conferidas as etiquetas de 
identificação dos circuitos, a placa de identificação do quadro, observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, bem 
como o funcionamento do trinco e fechadura. 

Será examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores, observando o seu sentido de rotação e as 

condições de ajuste dos dispositivos de proteção. 

Será examinada a rede de terra para verificação do aperto das conexões, quando acessíveis, sendo feita a medição da 

resistência de aterramento. Será examinada a montagem da subestação para verificar: 

✓ fixação dos equipamentos; 

✓ espaçamentos e isolamento entre fases e entre fases e terra; 

✓ condições e ajustes dos dispositivos de proteção; 

✓ existência de esquemas, placas de advertência de perigo, proibição de entrada a pessoas não autorizadas e outros  avisos; 

✓ aperto das conexões dos terminais dos equipamentos e dos condutores de aterramento; 

✓ operação mecânica e funcionamento dos intertravamentos mecânicos e elétricos; 

✓ facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e fechadura. 

9. PINTURAS 

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, deverá ser preparada uma amostra de cores no local da aplicação da tinta, 

para aprovação da Fiscalização e estas cores serão definidas pela Fiscalização. Serão usadas tintas já preparadas nas fábricas 
ou composições especificadas pelo autor do projeto. As tintas deverão ser diluídas de conformidade com a orientação do fabricante 
e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimentos ou marcas de pincéis. 

9.1. PINTURA EXTERNA 

Todas as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, a fim de remover sujeiras, 
poeiras e outras substâncias estranhas. As superfícies somente poderão ser pintadas se estiverem perfeitamente secas. Durante 
a aplicação e secagem da tinta, as superfícies serão protegidas, de modo a evitar a deposição de poeiras, fuligens, cinzas e outros 
materiais. 

Cada demão de tinta será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-se um intervalo de 24 horas 
entre demãos sucessivas. Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de massa plástica e de tinta, deixando-se um intervalo 
mínimo de 48 horas após cada demão de massa. 

A fim de se evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidro e ferragens de esquadrias, deverão 
ser tomadas precauções especiais. Recomendam-se as seguintes cautelas para a proteção das superfícies e componentes da 
edificação: 

✓ isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 

✓ remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado, sempre que necessário. 
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9.2. PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

Todas as tubulações metálicas deverão receber lixamento, proteção e pintura. A espessura da película de tinta necessária 

para isolar o metal do contato com a atmosfera deverá obedecer à especificação de projeto.  

A tinta de base deverá conter pigmentos para inibir a formação de ferrugem, tais como as tintas de óleo de linhaça com 
pigmentos de zarcão, óxido de ferro, cromato de zinco e outros. Será de responsabilidade da Contratada o uso de tintas de fundo 
e de acabamento compatíveis entre si. 

10. SERVIÇOS DIVERSOS 

10.1. ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

O alambrado será em tela de aço galvanizado soldada, malha retangular 8 x 8 cm, modulada em quadros de 3,10x2,50 m, 
fixadas em tubos de 1 ½”. Nestes tubos, são soldados tubos de ferro fundido com diâmetro DN 40 mm, que serão ancorados no 
baldrame e recoberto com concreto. 

10.2. PLANTIO DE GRAMA 

O plantio deve ser realizado com grama do tipo Bermuda, com a utilização de areia preta ideal ao seu crescimento e 
vitalidade, acompanhando a inclinação do aterro compactado, em 1%. 

10.3. TUBO EM FERRO GALVANIZADO NA VERTICAL PARA ANCORAGEM 

Este deve ser instalados em cada prumada vertical do alambrado, com 70 cm de embutimento no solo, revestido em 
concreto, com diâmetro de 40 mm. Ao fim do serviço, deve-se proceder à ligação deste com o alambrado por meio de solda 
exotérmica. 

10.4. REDES DE PROTEÇÃO EM NYLON 

As redes do tipo Nylon, cor branca, devem ser fixadas com abraçadeiras plásticas em postes de concreto/metálicos com uso 

de escadas ou equipamentos de içamento humano, apresentando bom funcionando e sem deslocamentos verticais exagerados. 

10.5. POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 

Devem ser em seção duplo T, em concreto armado, assentado com base revestida em concreto no solo, em locais especificados 

em projeto, com a finalidade de suporte para a rede de nylon. Os postes devem apresenta prumo perfeito, estabilidade e perfeito 
funcionamento ao fim da sua instalação. O poste deve estar seguro de tal maneira que suporte o escoramento de escadas para a 
fixação de objetos em seu comprimento. 

10.6. PISO TÁTIL DIRECIONAL 

O piso tátil direcional deve ser executado com placas pré-moldadas de concreto, colorido, possuindo dimensões de 25x25 

cm, assentados sobre calçamento executado, com uso de argamassa colante de cimento tipo ACII e rejuntado após 3 dias. 

Para a execução deste, o calçamento deve ter sido executado e aguardado o seu tempo de cura. Após 7 dias de cura 
ininterrupta do calçamento, o piso tátil pode ser executado. 

10.7. CONJUNTO DE 2 LIXEIRAS 

Estas devem ser em fibra de vidro, em duas unidades, assentadas no solo com uso de concreto com seixo par chumbamento, 
em locais especificados em projeto arquitetônico e quantidades presentes em planilha orçamentária. 

http://www.castanhal.pa.gov.br/
mailto:sec.planejamento@castanhal.pa.gov.br
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10.8. BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO 1,5X0,45 M 

Os bancos de concreto sem encosto, com dimensões de 1,50x0,45 m e altura de 0,5m, devem ser chumbados com concreto 

e locados nos pontos presentes em projeto e quantidades especificadas em planilha orçamentária. 

11. DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROJETO  

11.1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

A Planilha de quantitativos e preços será elaborada pela contratada com o objetivo de definir os custos das obras ou serviços, 
objeto dos projetos e especificações, oferecendo orçamento detalhado de todos os materiais e serviços necessários para a 
execução do projeto, na forma sintética; 

Para a elaboração da planilha é indispensável que a contratada esteja de posse de todos os elementos dos projetos e demais 
documentos técnicos relativos aos serviços ou obras a serem executados. 

A contratada deverá considerar todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legislação em vigor, incidentes sobre o 
custo da mão-de-obra. 

Deverão constar do cabeçalho a unidade contratante, obra, local e data. 

Na planilha sintética deverão constar as seguintes colunas: Item, discriminação, unidade, quantidade, custo unitário (mão-
de-obra e material) e custo total. 

Deverá ser apresentada a composição do BDI e Encargos Sociais. 

11.2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O Cronograma Físico-Financeiro é a representação gráfica do plano de execução da obra e dos desembolsos necessários. 

Deve contemplar todas as fases de execução desde a mobilização, passando pelas atividades previstas no projeto, até a 
desmobilização do canteiro. 

 

Castanhal, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

 
_____________________________________ 

JOSÉ UGO COSTA 
Engenheiro Civil CREA/PA 151956858-4 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
Prefeitura Municipal de Castanhal 

http://www.castanhal.pa.gov.br/
mailto:sec.planejamento@castanhal.pa.gov.br

		2022-02-22T11:19:43-0300
	JOSE UGO SILVA DA COSTA:03608205225


		2022-06-06T09:31:09-0300
	SILVIO ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS:43152090234




