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I- INFORMAÇÕES GERAIS 

Obra: Reforma e Ampliação da Praça no Bairro Novo Estrela (Comunidade 

Ana Júlia) 

Endereço: Tv. Do Sessenta e Sete, s/nº 

Município: Castanhal/PA 

Projeto: Reforma e Ampliação da Praça no Bairro Novo Estrela (Comunidade 

Ana Júlia) 

Valor 429.167,42 

Tempo (Previsto) 4 (quatro) meses 

 

GENERALIDADES 
 

⚫ Estas especificações têm como objetivo estabelecer normas e condições para a execução dos 

Projetos de nível básico para nível executivo para a Reforma e Ampliação da Praça no 

Bairro Novo Estrela (Comunidade Ana Júlia), município de Castanhal-Pará, localizado na 

Tv. Do Sessenta e Sete, s/nº entre Alameda Antônio Barbosa e Alameda Pedro Melo, 

bairro Novo Estrela, Castanhal/PA, a ser elaborado conforme o projeto básico fornecido pela 

SEDOP. 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); 
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•  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 SEDOP, passando a ser 

denominada CONTRATADA, e a SEDOP, 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 SEDOP para exercer ampla, irrestrita e permanente 

FISCALIZAÇÃO de todas as fases do referido contrato. 

As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar, em companhia de um 

credenciado da SEDOP, 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. 
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1- VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES 

          Compete à contratada fazer minucioso estudo, verificação e comparação, de toda a 

documentação técnica fornecida pela SEDOP, 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 SEDOP 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 SEDOP 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 SEDOP, 

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. 

2- 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 SEDOP, 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 SEDOP. 

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. 
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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. 

3- 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, 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. 

 

4- 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 SEDOP ser consultada quando da necessidade de qualquer 

modificação.  
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 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. 

 

 

II- SERVIÇOS 

 

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 Reforma e Ampliação 

da Praça no Bairro Novo Estrela (Comunidade Ana Júlia) 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 
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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.- TIPO: ENGENHEIRO. 

2.1.1- APLICAÇÃO: 

 Engenheiro Civil capacitado para elaboração do Acompanhamento e da Execução do 

Empreendimento, seguindo os projetos de Arquitetura e Complementares. 

2.1.1.1- CARACTERISTICAS 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. 
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2.2- TIPO: MESTRE DE OBRA. 

2.2.1- CARACTERISTICAS TÉCNICAS/ ESPECIFICAÇÃO: 

 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 E TAPUME 

 

A placa deve ser fabricada em chapa de aço galvanizado, com as dimensões 2,00 X 2,00 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. 
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Será colocado em local de fácil visualização, de comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a 

CONTRATADA. 

A execução do tapume da obra ficará por responsabilidade da Prefeitura Municipal de 

Castanhal, inclusive o fornecimento de material e mão de obra para execução do mesmo. 

 

3.2- LOCAÇÃO DA OBRA  

 

A locação será executada observando-se as plantas de Arquitetura, Urbanização e Projeto 

Aprovado utilizando-se quadros com piquetes e tábuas niveladas (Gabarito c/ cantoneira de tábuas), 

fixadas para resistir à tensão dos fios sem oscilação e sem movimento. A locação será por eixos ou 

faces de paredes. Devem-se usar sempre aparelhos topográficos de precisão para implantar os 

alinhamentos, as normais e as paralelas. Após locação, o Construtor procederá à aferição das 

dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto 

com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições 

existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito 

à Fiscalização, quem competirá deliberar a respeito. 

 

3.3- BARRACÃO DA OBRA   

 

Será dispensado do orçamento a obra a execução do barracão de madeira, considerando que 

no local de construção da praça existe uma edificação de “Espaço de vivência” coberto de 50 m² 

que será utilizada como depósito dos materiais e ferramentas a serem utilizadas na obra, apenas 

com vedação parcial temporária em tapume, seguindo dimensões definidas em planilha 

orçamentária e sendo totalmente desocupado e limpo após o uso temporário. 

4- MOVIMENTO DE TERRA 

4.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Os maquinários que serão utilizados nos serviços de limpeza e nivelamento na área de 

intervenção da praça serão transportados em um cavalo mecânico semirreboque até o local da 

obra. 
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4.2 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE  

A área de intervenção onde será executada a os serviços de construção da praça, deverá 

ser regularizada com motoniveladora garantindo uma melhor uniformidade na topografia do terreno 

de modo que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos de projeto. 

4.3 - AREIA FINA 

A quadra de areia e o playground deverão receber uma camada de areia branca fina com 

em toda sua área com uma espessura de camada de 20 cm, retirada de jazidas das proximidades, 

transportadas e descarregadas através de caminhões basculantes no local destinados a serem 

executados a quadra de areia e o playground. 

4.4 - ESCAVAÇÃO MANUAL  

Serão realizados os serviços de escavação para execução dos baldrames sem previsão de 

formas, para alvenaria de contenção do playground e quadra de areia  

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- CONTENÇÃO  

5.1- CONCRETAGEM DO BALDRAME  

 As Fundações deverão seguir rigorosamente o projeto especifico, fornecido pela 

Contratada, e também as normas da ABNT pertinentes ao assunto, NBR 6122/80, “Projeto e 

Execução de Fundações” e (NB 51/78). 

 Se for observada alguma alteração nas condições do solo em que haja necessidade de 

modificação no dimensionamento ou qualidade das fundações, a Contratante deverá ser 

imediatamente acionada, para que providencie novo dimensionamento, ou qualquer outro trabalho 

que se faça necessário. 

-Os baldrames serão em concreto Fck=30MPA. 
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-A concretagem dos baldrames será executada contra barranco sem utilização de formas.  

 

5.2- ALVENARIA DE CONTENÇÃO 

  

Serão executados em todo perímetro da quadra de areia e do playground as paredes para 

contenção da areia em alvenaria com Blocos cerâmicos de 14X19X29 na horizontal, assentados 

com argamassa de cimento, areia e aditivo ligante de fabricação industrial na dosagem definida, no 

traço 1:6, obedecendo as dimensões e alinhamento indicados. 

 Os tijolos deverão ser assentados formando fiadas, perfeitamente niveladas, alinhadas e 

aprumadas. A espessura das juntas deverá ser no máximo de 1,5cm, ficando regularmente 

colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. 

 Ocorrendo falhas no preenchimento das juntas, deverá ser procedida uma tomada de junta, 

antes de ser iniciado o revestimento. 

 Antes da execução do revestimento, deverá ser feito o encaixamento com argamassa 1:6 

(cimento e areia), nos vazios existentes entre a alvenaria e os elementos de concreto que contornam 

a parede. 

 As reentrâncias, maiores que 40mm, deverão ser preenchidas com cacos de tijolo e 

argamassa 1:6. 

 

5.3- CHAPISCO   

Todas as superfícies indicadas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 

no traço 1:3, 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. 
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5.4- MASSA ÚNICA (REBOCO) 

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista, com 

espessura de 1,0 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. 

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. 

 

5.5 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS ACRÍLICOS 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para execução de pintura acrílica 

texturizada, em paredes de alvenaria ou sobre superfícies de concreto, quando estas apresentarem 

manchas ou texturas variadas, incluindo a aplicação de massa acrílica, lixamento e selador acrílico. 

As superfícies a serem pintadas devem estar limpas e isentas de poeira. A aplicação da tinta 

deve ser executada em duas demãos, sobre camada de tinta seladora (uma demão). 

Aplica-se, conforme executada externa, texturizada, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente. 

A CONTRATADA deverá prever, se necessário, a utilização de andaimes ou estrutura de 

apoio para realização dos serviços, sendo estes, porém, remunerados no BDI. 

 

6-OBRA GROSSA 
 

6.1- ATERRO 

 Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material de boa qualidade, do tipo 

arenoso, sem matéria orgânica, em uma camada com espessura de 0,07 m devidamente molhado 

e apiloado nas áreas onde serão executadas as calçadas de passeio. 

 Antes do lançamento do material, deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do 

solo, a fim de garantir a sua perfeita compactação. 

 O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, 

poderá ser reaproveitado como aterro.  
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OBS: Para efeito de medição, o volume de aterro a ser considerado diz respeito ao 

material já compactado, devendo os custos referentes aos transportes, lançamento e 

adensamento decorrente da compactação, ser considerados na composição de custo do 

preço unitário. 

6.2- LASTRO DE CONCRETO  

 Nos locais onde será executado a calçada de passeio indicado em projeto, será executada 

uma camada de lastro magro com 3cm de espessura, no traço 1:6 (cimento e areia), com adição de 

um impermeabilizante do tipo SIKA1, na dosagem recomendada pelo fabricante. 

 

 Esta camada só será feita após a compactação do solo, e após estarem instaladas todas as 

canalizações que porventura venham a passar sob o piso. 

 

6.3- EXECUÇÃO DE PASSEIO   

Após a execução e cura do lastro de concreto magro, deverá ser executado a calçada de 

passeio utilizando concreto usinado 20 Mpa de resistência a compressão na espessura de 3 cm 

desempenado. O piso deverá possuir juntas de dilatação para evitar rachaduras e ter acabamento 

uniforme que atenda à acessibilidade, além da inclinação de 1% para escoamento pluvial. 

As juntas podem ser secas ou de dilatação, conforme especificado. Atendidas as condições 

de fornecimento e execução, a fiscalização poderá rejeitar o serviço se ocorrerem desnivelamentos 

maiores que 5mm (somente em pontos localizados). 

 

6.4- GUIA MEIO-FIO   

O meio fio de concreto a ser executado no entorno da Praça no bairro Novo Estrela, nas 

Travessas do Sessenta e Sete, Alameda Antônio Barbosa e Travessa Alemanha será em concreto 

pré-fabricado. A resistência do concreto utilizado no meio fio deverá ser de entre 15Mpa a 20Mpa. 

As dimensões do meio fio deverão ser de 13x20cm (base=13cm e altura=20cm e 

comprimento=100cm). Os meios fios executados devem ficar perfeitamente alinhados e nivelados.    

Deverá ser executada uma junta de dilatação a cada metro. É indispensável a instalação de 

guias e meio-fio em concreto na cor branca em toda extensão da praça, respeitando os limites das 

rampas de rebaixamento de calçada, e nos canteiros do projeto, conforme padrão e normas 

vigentes. 
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7-DRENAGEM SUB-SUPERFICIAL 
 

7.1- DRENAGEM DA QUADRA DE AREIA 

Para execução dos serviços de drenagem subsuperficial, será realizado a escavação manual 

em todo perímetro das tubulações drenantes com dimensões de 0,40x0,40xComprimento utilizando 

o comprimento em metros lineares de dreno subsuperficial com tubo de PVC corrugado rígido 

perfurado, enchimento com brita envolvido com manta geotêxtil. 

 
◆ Iniciar com a escavação da vala e, caso seja necessário, a regularização do fundo da vala 

(regularização não inclusa nesta composição); 

◆ Estender a manta geotêxtil ao longo do comprimento do trecho e acomodá-la na vala; 

◆ Lançar e espalhar uma camada do material de enchimento (drenante), formando um lastro com 

aproximadamente 10 cm de espessura; 

◆ Proceder com a instalação das conexões e o assentamento dos tubos; 

◆ Lançar e espalhar o restante do material de enchimento (drenante), com cautela a fim de evitar 

a quebra da tubulação; 

◆ Finalizar com o fechamento da manta geotêxtil por sobreposição, envolvendo o sistema de 

dreno. 

 

7.2- SUMIDOURO 

A construção do sumidouro, como toda a obra de construção civil, deverá atender às 

condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere à resistência, à segurança e 

à utilização, pertinentes ao assunto. Esta especificação e o projeto que a acompanha são apenas 

uma referência e uma contribuição da FUNASA para a facilitar a execução da obra. Caberá à 

convenente e ao seu corpo técnico ou a aquele que venha a representar legal e tecnicamente a 

convenente, analisar o projeto, responder pelo seu conteúdo e pela sua execução, sendo necessário 

inclusive o pagamento e a apresentação das respectivas anotações de responsabilidade técnica 

(ART) emitidas pelo CREA, referentes ao projeto, ao orçamento e à execução da obra. 

 

O modelo utilizado para a execução do sumidouro será em estrutura tubular pré-moldada em 

concreto. A estrutura deverá ser executada em prumo perfeito. 
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A estrutura será composta de anéis em concreto, sendo os mesmos perfurados para 

promover a filtração das águas no solo. Os elementos pré-moldados deverão apresentar dimensões 

padronizadas de acordo com o projeto, sem desvios visíveis na forma ou dimensões. O fundo do 

sumidouro deverá ser de terra com uma camada de brita e aproximadamente 40cm. 

 Visualmente os elementos pré-moldados não deverão apresentar trincas, quebras, 

superfícies irregulares, deformações e falta de uniformidade de cor. 

 A qualidade final da estrutura do sumidouro dependerá substancialmente dos cuidados a 

serem observados na sua execução, os quais deverão ser iniciados pela correta locação dos anéis 

de concreto e do assentamento do primeiro anel. 

 A estrutura deverá ser executada com todo cuidado possível (nivelamento, 

perpendicularidade, prumo, encaixe das juntas. A verificação do prumo deve ser efetuada 

continuadamente ao longo da parede, de preferência na sua face externa. 

 A laje ou tampa do sumidouro pode ser feita com uma ou mais placas pré-moldadas de 

concreto, ou executada no próprio local, tendo o cuidado de armar em forma de tela. 

  

8-SERVIÇOS DIVERSOS 
 

8.1- CONJUNTO PARA QUADRA DE VÔLEI  

 

Os postes para a fixação da rede serão executados em tubo de ferro 

galvanizado de Ø 3” H= 2,55m, espessura mínima de parede de 3,35mm, pintura em  

tinta esmalte sintético, e rede de nylon com 2mm, malha de 10 x 10 cm e antenas oficias de fibra 

de vidro, obedecido o detalhe padrão quanto às medidas, bem como em relação às posições e 

bitolas dos ganchos soldados para a fixação da rede. Na parte superior dos tubos deverão ser 

colocados tampões. As soldas deverão ser esmerilhadas até apresentarem acabamento liso, livre 

de incrustações. 

Os postes serão prumados e chumbados em blocos de concreto de 40 cm x 40 cm x 50 cm, 

iniciando a 20cm do nível superior da areia. Para a pintura, após uma limpeza perfeita com 

desengordurante apropriado, receberão como fundo uma demão de anticorrosivo branco fosco 

específico para galvanizados, (marca Coral ou similar) e pintura com duas demãos de esmalte 

sintético (Coralit ou similar), na cor branca. 
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8.2- BANCO DE CONCRETO S/ ENCOSTO 

  

Deverão ser instalados bancos com dimensões 2,75x0,40m em concreto pré-moldado com 

acabamento e pintura acrílica, segundo projeto, seguindo planilha orçamentária e com instalação 

seguindo recomendações do fabricante. 

 

8.3- PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA 

  

Piso tátil deverá ser aplicado conforme Projeto de Acessibilidade e obedecendo as normas 

ABNT NBR 9050:2020 e ABNT NBR 16537:2016. 

No passeio público, deve-se utilizar piso tátil direcional e de alerta, em concreto pré-moldado, 

nas dimensões 40x40cm, ambos na cor amarela, assentados de forma integrada ao piso, 

destacando-se apenas os relevos. Fixação conforme indicação do fabricante.  

Nos rebaixamentos de calçada, deve-se utilizar piso tátil de alerta, em concreto pré-moldado, 

nas dimensões 40x40cm, na cor amarela, assentados de forma integrada ao piso, destacando-se 

apenas os relevos. Fixação com argamassa industrializada conforme indicação do fabricante. 

 

8.4- BRINQUEDO BALANÇO DUPLO 

 

O brinquedo balanço duplo terá estrutura em tubo de aço galvanizado de 2,5” com dimensões 

de 2m de altura e 2m de largura chumbados em blocos de concreto de 30 cm x 30 cm x 40 cm, com 

pintura epóxi eletroestática, assento em aço galvanizado e madeira de eucalipto com pintura 

sintética automotiva colorida, as demais orientações técnicas deverão ser seguidas de acordo com 

as informações e orientações do fabricante. 

 

8.5- BRINQUEDO GANGORRA TRIPLA 

 

O brinquedo gangorra tripla será fabricado todo em aço galvanizado, com cavalete medindo 

1,20 m de comprimento e 45 cm de altura, a prancha terá de 2 m de comprimento e 20cm de largura, 

com pintura automotiva colorida e sua base será parafusada em piso de concreto, as demais 

orientações técnicas deverão ser seguidas de acordo com as informações e orientações do 

fabricante. 
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8.6- BRINQUEDO ESCORREGADOR 

O brinquedo escorregador grande, confeccionado em tubo vapor e com acabamento em 

pintura esmalte sintético, será posicionado na área de areia e necessita de uma área de 

funcionamento de 1 metro em relação às extremidades do equipamento e 1,5 metro no momento da 

decida sendo no total uma área de aproximadamente 2,5m de largura por 5,5 metros de 

comprimento. Após posicionado no local adequado, cavar os buracos no solo com a profundidade 

indicada por fabricante, posicionados conforme os apoios do brinquedo. Com os buracos feitos, 

finalizar com o preenchimento do concreto até o topo, e posicionar o equipamento no concreto, 

observando o alinhamento correto do equipamento. As demais orientações técnicas deverão ser 

seguidas de acordo com as informações e orientações do fabricante. 

 

8.7- PALCO 

A estrutura do palco de 50cm de altura será em alvenaria executada em blocos cerâmicos 

com cinta de amarração, dois degraus com 30cm de piso e 3 espelhos de aproximadamente 16,6cm 

em cada degrau e patamar final, rebocado e emassado para receber pintura acrílica, além da rampa 

de acesso lateral com inclinação de 16,66% respeitando à determinação da ABNT-NBR 9050-2020 

sobre acessibilidade de palcos, seguindo o projeto arquitetônico e planilha orçamentária, com 

acabamentos e cores previamente aprovados pelo fiscal da obra. 

 

8.8- PLANTIO DE GRAMA 

Os gramados serão constituídos com grama esmeralda em placas, livre de inço e com 

espessura média de 5cm, assentadas em terra vegetal adubada. Antes do assentamento, o terreno 

deverá ser preparado com a retirada de todos os materiais estranhos, tais como pedra, torrões, 

raízes, tocos, etc. As superfícies elevadas deverão satisfazer as condições de desempenho, 

alinhamento, declividade e dimensões previstas no projeto. 

O solo local deverá, sempre que necessário, ser previamente escarificado (15cm), podendo 

ser manual ou mecânico, para receber a camada de terra fértil, a fim de facilitar a sua aderência. As 

placas deverão ser assentadas sobre a camada de 5cm no mínimo de terra fértil adubada, 

compondo, ao todo, um conjunto de espessura de aproximadamente 10cm de altura. As placas 

serão assentadas como ladrilhos, em fileira com as juntas desencontradas para prevenir 

deslocamentos e deformação de área gramada. Após o assentamento, as placas deverão ser 

abatidas para efeito de uniformização da superfície. 
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9- DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROJETO  

9.1- 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. 

 

9.2- 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. 
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