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REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA AVENIDA BEIRA MAR 

TRAMANDAÍ -RS
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REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA AVENIDA BEIRA MAR 

Local: Avenida Beira Mar, Centro – Tramandaí – RS

Etapa 01 - Meio da Quadra da 12 de Abril até Travessa Paraná

Etapa 02 - Travessa Paraná até Avenida Rubem Berta

Etapa 03 - Avenida Rubem Berta até Avenida Atlântida

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Tramandaí

1. INTRODUÇÃO

Este memorial tem por objetivo fixar as condições gerais e o método de execução dos

serviços  de  fornecimento  de  EQUIPAMENTOS,  FERRAMENTAS,  MÃO  DE  OBRA  E

MATERIAIS NECESSÁRIOS para execução dos serviços, o objetivo de:

1. Revitalização do calçadão da avenida beira mar

Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das especificações feitas

pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, valendo

estas como transcritas fossem no contato da obra.

O dimensionamento e a organização da mão de obra,  para execução dos diversos

serviços  serão  atribuições  da  empresa  contratada,  que  deverá  considerar  a  qualificação

profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras.

Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos,

legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam sobre

a natureza dos serviços.

A  fiscalização  poderá  exigir  da  empresa  contratada  a  substituição  de  qualquer

empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução

das tarefas, bem como por conduta inadequada a boa administração do canteiro.

Todos  os  equipamentos,  ferramentas,  máquinas  e  mão  de  obra,  salvo  disposição

contrária serão fornecidos pela empresa contratada.

As providências,  despesas para instalações provisórias,  necessárias  à execução da

obra, serão de competência e responsabilidade da empresa.
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Os trabalhos que não satisfazerem as condições contratuais serão impugnados pela

fiscalização,  devendo  a  empresa  contratada  providenciar  a  demolição  e  reconstrução

necessárias, imediatamente após da ordem de serviço.

É de total responsabilidade da empresa executante da obra o total conhecimento de

normas de trabalho e demais documentos.

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos do setor de engenharia da

secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar ao Departamento de

Engenharia da Prefeitura Municipal a ART de execução, e o diário de obra.

Em caso de dúvidas na interpretação do projeto arquitetônico, deverão ser consultados

os técnicos do departamento de Engenharia da Secretaria de Obras.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não o

encarecimento da obra, deverá ser executada sem autorização do departamento técnico, para

tanto, é necessário que a empresa peça permissão por escrito via protocolo.

2.1 Documentação Ambiental

A empresa contratada deverá seguir as diretrizes da lei municipal nº (3199/2011),que

institui o Plano Integrado de Resíduos da Construção Civil (RSCC) do município de Tramandaí,

em obras (novas construções ou reformas).

Esta estimada a demolição/remoção de aproximadamente 2.000m³ de entulho no local,

por  esta  quantidade  sendo  necessário  a  apresentação  de  projeto  de  gerenciamento  de

resíduos da construção civil em seu formato completo, conforme art. 16 da lei municipal n°

3199/2011.

A retirada de entulhos da obra deverá ser executada pela contratada,  por  empresa

registrada e com licença nos órgãos ambientais, bem como o destino dos resíduos deverá ser

para local licenciado pelos órgãos ambientais, devendo apresentar os comprovantes do destino

dado aos resíduos.

Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar a fiscalização da Prefeitura

Municipal a ART de execução, e declaração ambiental referente ao plano de gerenciamento de

RSCC aprovado e o diário de obra.

2.2 Uso de equipamentos de segurança Coletivo e Individual:

Será exigido no local de trabalho o isolamento de área de trabalho e o uso obrigatório

dos  equipamentos  em conformidade  com  as  características  de  trabalho,  os  equipamentos

deverão  usados  com todos  os  dispositivos  de segurança.  Os equipamentos  de segurança

individuais  serão  obrigatórios,(cinto  de  segurança,  capacete,  e  botinas  e  trava  quedas.)
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conforme recomendação da NR-18. Em todas as atividades que a altura for superior a 1,50

metro será exigido Cinto de segurança.

2.3 Prazos:

Os serviços deverão ser executados em 03 (três) etapas, divididas em:

1° etapa: Executada em cento e cinquenta (150) dias, Agosto a Dezembro de 2018.

2° etapa: Executada em cento e oitenta (180) dias Março a Agosto 2019.

3° etapa: Executada em cento e oitenta (180) dias Março a Agosto 2020.

A contar da carta de início dos serviços, prorrogáveis pelo mesmo período.

2.4 Materiais

Todo o material, equipamentos e mão de obra deverão ser fornecidos pela empresa

vencedora do certame.

Nos preços unitários apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com mão

de obra, leis sociais, limpeza e retirada de sobras de material, equipamentos, administrações

despesas  indiretas,  encargos  diversos  e  todos  os  eventuais  necessários  para  a  perfeita

execução dos serviços.

3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 – SERVIÇOS INICIAIS

3.1.1 -Serviço de topografia

Deverá ser  demarcado  o  local  seguindo  as  cotas  presentes  no  projeto,  através  de

cravação de estacas, os vértices do terreno apresentado, com conferência das medidas das

arestas. Deverão ser consideradas os alinhamentos, os limites e as dimensões fornecidas em

projeto.

3.1.2 - Placa de Obra

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados

da obra. Deve ser instalada em local visível.

Deverão ser  instaladas 3  (três)  placas em locais  determinados pela  fiscalização da

prefeitura. Sendo cada placa correspondente a uma etapa da obra

As placas deverão ser confeccionadas em chapa de aço laminado a frio, galvanizado,

com espessura de 1,25 mm com as dimensões de 2,50x1,50m cada. Tendo dois suportes e

serão de madeira de lei beneficiada (7,50 cm x 7,50 cm, com altura livre de 2,50 m), pintadas

de branco
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3.1.3 - Contêiner de obra (escritório)

Especificado para essa obra deverá ser do tipo Contêiner em chapa de aço trapezoidal

com forro termoacústico, chassis reforçado e piso de compensado naval. Este deverá contar

com infraestrutura para um escritório, um banheiro/vestiário com um sanitário, um lavatório, um

mictório e quatro chuveiros, com as seguintes dimensões: 2,20mx6,20m. 

3.1.4 - Contêiner de obra (sanitários)

Será utilizado para canteiro de obra, através de locação, contêiner/sanitário com 1 vaso,

1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiro, com largura de 2,20m comprimento de 6,20m e altura de

2,50m, fabricado com chapa de aço 2 nervurado trapezoidal forro c/isolamento termoacústico

chassis  reforçado  piso  de  compensado  naval  incluindo  instalação  elétrica/hidro/sanitária

exclusive transporte/carga/descarga. 
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3.2 - DEMOLIÇÃO

3.2.1 -Demolição de pavimentação existente

Antes  de  ser  iniciada  qualquer  obra  de  demolição,  as  linhas  de  abastecimento  de

energia, água, gás e outros inflamáveis, substâncias tóxicas e as canalizações de esgoto e de

escoamento  de  água  pluvial  deverão  ser  desligadas,  retiradas  ou  protegidas  ou  isoladas,

respeitando às normas e determinações em vigor.

Para tanto a CONTRATADA deverá entrar em contato com as concessionárias locais

para a realização de tais procedimentos.

Toda  demolição  será  programada  e  dirigida  por  responsável  técnico  legalmente

habilitado, devendo este apresentar anotação de responsabilidade técnica (ART) da Obra.

Os elementos provenientes da demolição não poderão ser abandonados em posição

que torne viável o seu desabamento, provocado por ações eventuais, deverão ser removidos

imediatamente do local da obra.

As demolições deverão ser executadas com ferramentas e equipamentos adequados a

cada tipo de serviço, de forma segura para todos os operários e eventuais transeuntes.

Os fragmentos pesados ou volumosos, deverão ser removidos mediante o emprego de

dispositivos mecânicos adequados.

Toda a resíduos retirados do local deverão ser transportados para local designado pela

fiscalização.  Devendo estes detritos  sofrer  o  mínimo de avarias  possível,  pois  os mesmos

serão reutilizados para calçamento de novas ruas no município

3.2.2 -Demolição dos Quiosques existentes

Antes  de  ser  iniciada  qualquer  obra  de  demolição,  as  linhas  de  abastecimento  de

energia, água, gás e outros inflamáveis, substâncias tóxicas e as canalizações de esgoto e de

escoamento  de  água  pluvial  deverão  ser  desligadas,  retiradas  ou  protegidas  ou  isoladas,

respeitando às normas e determinações em vigor.

Para tanto a CONTRATADA deverá entrar em contato com as concessionárias locais

para a realização de tais procedimentos.

Toda  demolição  será  programada  e  dirigida  por  responsável  técnico  legalmente

habilitado, devendo este apresentar anotação de responsabilidade técnica (ART) da Obra.

Os elementos provenientes da demolição não poderão ser abandonados em posição

que torne viável o seu desabamento, provocado por ações eventuais, deverão ser removidos

imediatamente do local da obra.

As demolições deverão ser executadas com ferramentas e equipamentos adequados a

cada tipo de serviço, de forma segura para todos os operários e eventuais transeuntes.
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Os fragmentos pesados ou volumosos, deverão ser removidos mediante o emprego de

dispositivos mecânicos adequados.

3.3 – PAVIMENTAÇÃO

3.3.1 - Meio fio externo 30cm

Os  meios  fios  serão  executados  sobre  uma  base  que  serve  de  regularização  e  apoio,

obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas, e estes devem apresentar fck ≥ a

20 MPa.

Os meios fios terão as seguintes dimensões:

- Altura = 0,30 m

- Espessura = 0,12 m na base e 0,09 m no topo

- Espelho = 0,15 m 

- Comprimento = 1,00 m

Os meios fios serão do tipo pré-moldado, assentados sobre base firme e rejuntados

com argamassa de cimento e areia, seu escoramento será com material local de no mínimo 30

cm de largura, evitando-se que a peça fique sem apoio e vir a sofrer descolamento do trecho e

criarem-se assim possíveis retrabalhos.

Nos locais onde for previsto a implantação de acesso para deficientes físicos, deve-se

proceder ao rebaixo do meio fio, conforme especificado no projeto em anexo.

Imagem ilustrativa

3.3.2 - Meio fio interno 20cm

Os meios fios serão executados sobre uma base que serve de regularização e apoio,

obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas, e estes devem apresentar fck ≥ a

20 MPa.

Os meios fios terão as seguintes dimensões:

- Altura = 0,20 m
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- Espessura = 0,10 m na base e 0,065 m no topo

- Espelho = 0,15 m 

- Comprimento = 0,65 m

Os meios fios serão do tipo pré-moldado, assentados sobre base firme e rejuntados

com argamassa de cimento e areia, seu escoramento será com material local de no mínimo 30

cm de largura, evitando-se que a peça fique sem apoio e vir a sofrer descolamento do trecho e

criarem-se assim possíveis retrabalhos.

Nos locais onde for previsto a implantação de acesso para deficientes físicos, deve-se

proceder ao rebaixo do meio fio, conforme especificado no projeto em anexo.

 Será  utilizado  meio-fio  de  concreto  pré-moldado  seguindo  as  especificações  da

fabricante para pavimentação, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3.

Deverá ser tomado o cuidado de assentar os elementos de meio-fio de modo que a face

que não apresente falhas ou depressões seja colocada para cima, descartando os elementos

sem essa qualidade e considerando a altura final do espelho dos meio-fio de 15 cm. 

Para assentamento dos meios-fios, deverá ser aberta uma vala ao longo do bordo do

subleito, conforme alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. O fundo da vala

deverá ser regularizado e apiloado, com locação de material para completar as depressões

produzidas  pelo  apiloamento,  fazendo  isto  em  operações  continuas,  até  chega  ao  nível

adequado. O material retirado quando a escavação da vala deverá ser recolocada na mesma,

ao lado do meio-fio já assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluída a colocação

do meio-fio.

O alinhamento e perfil das guias deverão ser verificados antes do início do calçamento. 

Os meios fios serão medidos em metros lineares executados no local. 

Imagem ilustrativa

3.3.3 - Pedra portuguesa assentada sobre pó de brita+cim 6cm c/rejunte

A pavimentação do passeio será constituída de pedra portuguesa. Deverá ser executa-

do conforme apresentado em projeto nas suas dimensões e desenhos (mosaicos). 

O padrão das pedras deve ser nas cores pretas e brancas, em dimensões uniformes
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com aproximadamente 3x3cm, e altura de 5,0cm, distribuídas conforme desenho em projeto. 

As pedras deverão ser assentadas sobre “farofa” (argamassa seca) de traço 1:3 (1 par-

te de cimento e 3 partes de areia úmida), com espessura de 6,0cm, as pedras devem ficar tra-

vadas umas contra as outras, com o menor vão possível entre elas, ficando nivelado com o

meio fio assentado. Sob a farofa deverá ser executado base de 10cm de brita graduada, o

mesmo deverá ser compactada com material adequado. 

Após o assentamento das pedras, deverá ser espalhada e varrida sobre o desenho

(mosaico), outra “farofa” no traço 1:2 (1 parte de cimento e 2 partes de areia), preenchendo to-

dos os vãos entre as pedras. Após este, apiloar as pedras com soquete leve de tábua larga,

para nivelar o piso. Regar a superfície com pouca água, utilizando vassoura, sem remover a ar-

gamassa do rejunte. No dia seguinte, jogar água abundantemente.

Não serão aceitos pela fiscalização a colocação de pedras de má qualidade, que apre-

sente tonalidade amarelada e trincas.

A empresa deverá manter o piso úmido por 5 dias, evitando o trânsito sobre o passeio. 

3.3.4 - Ladrilho Hidráulico tipo copacabana 50x50cm

A pavimentação do passeio deverá ser de ladrilho hidráulico, com espessura média de

3,0cm,  nas  cores  ocre  e  cinza,  conforme  padrão  existente  no  local;  argamassa  colante

industrializada classe AC-II, e a mão-de-obra necessária para os serviços: 

Deverão  ser  assentados  os  pisos  em  Ladrilho  Hidráulico  de  duas  cores  (tipo

Copacabana), sobre uma camada de argamassa regularizadora, no traço de 1:3 (cimento e

areia), espessura igual a 3,0cm, nivelada sobre o contra-piso de concreto.

O  preparo  da  argamassa  colante  industrializada;  aplicação  da  argamassa;

assentamento de ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, sobre superfície

regularizada,  conforme  exigências  das  normas  NBR  9457,  NBR  9458  e  NBR  14081,  e

recomendações dos fabricantes.

O rejunte deverá ser feito com argamassa de cim: areia fina e média no traço 1:

1:2, as juntas  deverão ser de no máximo 15,00mm. Deverá ser perfeitamente alinhado em

ambos sentidos, não aceitando–se desvios ou desalinhamentos superiores a 2,0mm .

DADOS TÉCNICOS DO LADRILHO HIDRÁULICO:

INDICE DE DESGASTE POR ABRASÃO <= 5,00

RESISTENCIA A TRAÇÃO NA FLEXÃO >=6,00 MPA

ABSORÇÃO DE ÁGUA <=8,00%  
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3.3.5 - Rampa de acesso a faixa de areia em concreto

As rampas de acesso ao mar deverão ser em concreto armado, o aterro deverá ser

executado com areia para aterro, a ser compactado com placa vibratória em camadas de 20cm

de altura

Deverá ser executado um leito de pedra brita com 5cm de espessura, oara execução da

rampa de acesso da faixa de areia até o passeio

Deverá ser executado sobre o leito de pedra brita uma esteira formada por tela de aço

soldada nervurada -92, aço CA-60, sendo a malha de 15x15 com diametro 4,2mm

Deverá ser executado, sobre  tela soldada, concreto usinado com 8cm de espessura,

sendo ele com Fck 25,00Mpa

3.3.6 - Rampa de acesso a PCD

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

sem faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres. 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%. A largura dos rebaixamentos

deve ser igual à largura das faixas de travessia de pedestres, quando o fluxo de pedestres

calculado ou estimado for superior a 25 pedestres/min/m. em locais onde o fluxo de pedestres

for igual ou inferior a 25 pedestres/min/m e houver interferência que impeça o rebaixamento da

calçada em toda a extensão da faixa de travessia,  admite-se rebaixamento da calçada em

largura inferior até um limite mínimo de 1,20 m de largura de rampa.

Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calçada da via transversal, admite-

se o rebaixamento total da calçada na esquina. 

Os  rebaixamentos  das  calçadas  localizados  em  lados  opostos  da  via  devem estar

alinhados entre si. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado

pelo rebaixamento, de no mínimo 0,80 m, sendo recomendável 1,20 m. As abas laterais dos

rebaixamentos devem ter projeção horizontal mínima de 0,50m e compor planos inclinados de

acomodação. A inclinação máxima recomendada é de 10%.

Quando a superfície imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstáculos, as

abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa livre de no mínimo

1,20 m, sendo o recomendável 1,50 m.

Os rebaixamentos  de calçadas podem ser  executados conforme exemplo  da figura

abaixo. As rampas de acessibilidade serão executadas em concreto fck 20Mpa na espessura
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de 10cm sobre lastro de pedra britada na espessura de 3cm, após a escavação, conformação

e compactação da base (terreno).

3.3.7 - Piso tátil direcional e alerta 40X40cm

Para piso tátil direcional respeitar a NBR 9050/2004, pg. 39 que trata da Acessibilidade

a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

      Exemplo piso tátil direcional.                          Exemplo de piso tátil de alerta. 

Para  a  composição  da  sinalização  tátil  direcional  e  de  alerta,  sua  aplicação  deve

atender às seguintes condições:

Piso tátil direcional: direciona o usuário na trilha;

 

Piso tátil de alerta:

Com duas funções específicas, na primeira é utilizado em situações de risco, alertando

o usuário de algum perigo ou informação disponível.

A segunda está na composição de trilhas táteis em que é utilizado no início, mudança

de direção e pontos de interesse.
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Obs: Essas áreas de alerta devem ter dimensão proporcional à largura da sinalização

tátil direcional, conforme figura acima;

O assentamento do piso  tátil  deve ser  executado sobre a  base de acordo com os

alinhamentos, greide e seção transversal do projeto. 

Antes da aplicação da camada de areia, deverão ser realizadas as seguintes tarefas na

superfície: Fazer inspeção visual em toda a área para confirmar se as condições da superfície

da base estão boas. Iniciando a colocação dos blocos intertravados pela extremidade mais alta

(de preferência),  pois fica mais fácil  determinar o caimento natural  até a extremidade mais

baixa, verificando sempre o nível, ajustando cada uma das peças com um martelo de borracha.

Se houver necessidade de acabamento deverá ser utilizado ferramentas rotativas para

o melhor acabamento das peças.

O rejunte do piso tátil, será executado com areia lavada e peneirada com a finalidade

de vedar os vazios existentes entre o piso tátil. 

Após o assentamento do piso e do rejuntamento, o pavimento deverá ser compactado

mecanicamente, através de placa vibratória em toda a área pavimentada.

Não  deverá  ser  lavado  imediatamente  pois  essa  ação  pode  culminar  num

acomodamento disforme, prejudicando o alinhamento ou o nivelamento da superfície.

A liberação da pista para tráfego deverá ocorrer no mínimo 24 horas após a conclusão

dos serviços. 

3.3.8 - Banco em concreto, muro de arrimo

Será executado um novo muro de contenção, aproveitando parte do existente como for-

ma para concretagem do novo, o muro será em concreto armado aparente, conforme projeto. 

As fundações serão estacas do tipo “micro estacas” de diâmetro 25cm, conforme proje-

to, com armadura de fretagem na cabeça das mesmas. Sobre a mesma serão executadas as

vigas de baldrame em concreto armado, conforme projeto. 

As formas deverão estar em bom estado, devendo ser aplicado antes da concretagem,

o desmoldante para facilitar a deforma, as fôrmas deverão ser molhadas abundantemente. 

A estrutura será composta por pilares e cortina em concreto armado e deverá ser exe-

cutada conforme preceitos da NBR 6118/2014. 

Os pilares serão compostos de área mínima ao exigido na NBR (360cm²) em concreto

armado (fck 35 Mpa). 

A cortina de concreto serão executadas por todo o perímetro da beira mar, sobre a viga

de baldrame entre os pilares, a mesma será em concreto armado (fck 35 Mpa). 

O concreto deverá ser usinado com Fck 35Mpa, lançado logo após o amassamento,

não sendo permitido entre o fim desse e o início do lançamento, um intervalo de tempo superior
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a duas horas. Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto,

sendo que a altura de queda livre não poderá ultrapassar 1,50m, o adensamento deverá ser re-

alizado através de vibrador mecânico. O sistema de transporte do concreto deverá permitir o

lançamento direto, evitando depósitos intermediários e o adensamento deverá obedecer a to-

dos parâmetros de norma. A estrutura deverá obedecer ao projeto específico. 

3.4 – ILUMINAÇÃO

A empresa deverá executar a infra estrutura e alimentação principal das instalações

elétricas para a iluminação do calçadão.  Serão executados as tubulações subterrâneas, as

caixas de passagem, os cabos alimentadores,  os postes e as luminárias, conforme projeto

elétrico em anexo.

As  tubulações  serão  subterrâneas  em  PVC  flexível  (tipo  Kanalex).  Os  cabos

subterrâneos serão unipolar com isolação 1KV para as fases e neutro; e com isolação 750V

para o Terra. As caixas de passagem serão em alvenaria ou de concreto, conforme dimensões

especificadas em projeto. Serão instalados 02 postes de concreto com 3 caixas de comando de

iluminação  e  cabo  aéreo  multiplexado,  na  travessia  da  rua  para  o  ponto  de  alimentação

proveniente  do  ramal  de  baixa  tensão  da  CEEE.  Os  postes  e  luminárias  serão  conforme

descrição em projeto.

3.5 – QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.5.1 - Quadra de futebol 31x15m (areia)

A decapagem do solo se faz necessária para a retirada da camada orgânica e retirada

de material de baixa qualidade, a ser regularizada de forma  mecânica.

A decapagem será  somente  na área de intervenção e  precederá à  implantação do

canteiro de obras, será feita dentro da mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados

para evitar danos a terceiros. 

Os movimentos de terra necessários serão executados para que se obtenha o perfeito

nivelamento do terreno. Executar decapagem mecanizada 20cm. O trabalho será de forma que

o  greide  longitudinal  recomponha  a  forma  original  de  declividade.  A limitação  máxima  no

sentido perpendicular ao logradouro não deverá ser superior a 2%. A perfeita movimentação de

materiais deverá ser em função, do gredie demarcado pela topografia.  

Após  a  decapagem serão feitas  as  marcações  das  valas  dos pilares  e  da viga de

contenção. 
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 Devera ser realizada drenagem com instalação dois tubos de PVC Ø100mm perfurado

na extensão da quadra, revestido com manta geotêxtil com caimento de 2% em direção ao

estacionamento da Av. Beira Mar.

Os drenos deverão ser assentados sobre vala a ser executada durante a decapagem

do solo, respeitando a inclinação conforme planta.

Os postes serão em madeira de eucalipto tratado Ø16cm com 6 metros de altura, sem

farpas, rachaduras ou imperfeições que diminuam sua vida útil. Serão fixados no solo através

de  vala  de  1m  de  profundidade  e  fixados  em  base  de  concreto  de  acordo  com  projeto

perfeitamente aprumados verticalmente. Ao longo da superfície que ficará engastada aplicar

tinta  impermeabilizante  para  madeira  de  primeira  qualidade,  garantindo,  assim  sua

longevidade. A distância entre os postes se dará conforme projeto. Observar que nas arestas

da quadra serão colocadas “ mãos francesas”, colunas de travamento de mesmo diâmetro.

A viga de contenção tem como objetivo a demarcação do espaço destinado a quadra,

contenção da caixa de areia, bem como a estabilização dos postes do alambrado.

Deverá ser executada em concreto de resistência mínima de 20mpa espessura de 20

cm de largura por 30 cm de profundidade. Esta deverá ser estruturada com no mínimo  aço

CA50, Ø8mm  A forma será em tábua, tipo pinho, obedecendo a NBR 6118  obedecendo a

especificações a seguir: O cimbramento deverá ser feito com sarrafos 2,5 cm x 5 cm, de forma

que não haja desalinhamento e deformação das formas durante a concretagem. A emenda da

forma deverá estar perfeitamente alinhada e bem fechada, de modo a não haver escoamento

do concreto durante a  concretagem. Os cantos deverão estar  perfeitamente travados;   Os

cantos  deverão  estar  perfeitamente  travados;  A armadura  deverá  estar  convenientemente

limpa,  isenta  de  qualquer  substância  prejudicial  à  aderência,  retirando-se  as  escamas

eventualmente destacadas por oxidação. As armaduras deverão ser executadas mantendo os

afastamentos exigidos por Norma – com cobrimento mínimo de 4cm, de forma a não sofrer

ações de umidade oriunda do terreno.  As armaduras deverão ser acondicionadas, de maneira

a não sofrer  agressões de intempéries,  colocadas às formas com uso de espaçadores de

plástico ou cimento, conforme espaçamento de projeto. A viga da fundação deverá ser moldada

“in loco” com concreto usinado.  A viga deverá ser executada sobre um lastro de concreto

magro, com 5 cm de espessura. O concreto deverá ser lançado nas formas de acordo com

cada situação, com utilização de vibradores de imersão  evitando a segregação do mesmo.  O

concreto deverá ser bem vibrado, para que seja evitado o aparecimento de bicheiras. . Todos

os serviços de concretagens deverão obedecer às normas brasileiras pertinentes ao assunto.

Na junção com os postes as ferragens serão recobertas com tela peneira em arame

galvanizado,  para  reforço  e  melhor  amalgamento  da  estrutura  com  o  grout  composto  por

cimento,  areia,  quartzo,  água  e  aditivos  especiais,  que  tem  como  destaque  sua  elevada

resistência mecânica, devido a espessura mínima do recobrimento das peças. 
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Posteriormente  ao  aterro  e  nivelamento  a  cancha  receberá  lastro  de  areia  grossa

peneirada (  melhor desempenho na beira mar devido aos fortes ventos) em camada de 20cm.

O nivelamento será com rodo de alumínio.

A  tela  será  galvanizada  (zincada);  plastificado  (PVC  de  alta  aderência-  polímero

resistente à agressões ambientais e mecânicas); eletro soldado; com “grimpagem” facilitando a

instalação e mantendo a tela sempre esticada e tensionada. Características: malha 05x10cm,

Ø2,50mm, esticadores  espessura 1,95 mm colocados na altura média do alambrado e no final

do mesmo, conforme projeto.

Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3”, h=255cm,

pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2mm, malha 10 x 10cm.

Voleibol de areia (praia) medida 1 de altura x 8,50 de comprimento, Faixa com 5 cm de

largura, Fio 2,0 em polietileno torcido (nylon) cor preta

Malha  (quadrado)  10x10  cm,  com  quatro  sapatilhos  metálicos  para  tencionar  a  rede  aos

postes, e corda guia com fio 4,0 em polietileno(nylon) dentro das faixas.

3.5.2 - Quadra de Vôlei (areia)

A decapagem do solo se faz necessária para a retirada da camada orgânica e retirada

de material de baixa qualidade, a ser regularizada de forma  mecânica.

A decapagem será  somente  na área de intervenção e  precederá à  implantação do

canteiro de obras, será feita dentro da mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados

para evitar danos a terceiros. 

Os movimentos de terra necessários serão executados para que se obtenha o perfeito

nivelamento do terreno. Executar decapagem mecanizada 20cm. O trabalho será de forma que

o  greide  longitudinal  recomponha  a  forma  original  de  declividade.  A limitação  máxima  no

sentido perpendicular ao logradouro não deverá ser superior a 2%. A perfeita movimentação de

materiais deverá ser em função, do gredie demarcado pela topografia.  

Após  a  decapagem serão feitas  as  marcações  das  valas  dos pilares  e  da viga de

contenção. 

 Devera ser realizada drenagem com instalação dois tubos de PVC Ø100mm perfurado

na extensão da quadra, revestido com manta geotêxtil com caimento de 2% em direção ao

estacionamento da Av. Beira Mar.

Os drenos deverão ser assentados sobre vala a ser executada durante a decapagem

do solo, respeitando a inclinação conforme planta.

Os postes serão em madeira de eucalipto tratado Ø16cm com 6 metros de altura, sem

farpas, rachaduras ou imperfeições que diminuam sua vida útil. Serão fixados no solo através

de  vala  de  1m  de  profundidade  e  fixados  em  base  de  concreto  de  acordo  com  projeto

perfeitamente aprumados verticalmente. Ao longo da superfície que ficará engastada aplicar
15
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tinta  impermeabilizante  para  madeira  de  primeira  qualidade,  garantindo,  assim  sua

longevidade. A distância entre os postes se dará conforme projeto. Observar que nas arestas

da quadra serão colocadas “ mãos francesas”, colunas de travamento de mesmo diâmetro.

A viga de contenção tem como objetivo a demarcação do espaço destinado a quadra,

contenção da caixa de areia, bem como a estabilização dos postes do alambrado.

Deverá ser executada em concreto de resistência mínima de 20mpa espessura de 20

cm de largura por 30 cm de profundidade. Esta deverá ser estruturada com no mínimo  aço

CA50, Ø8mm  A forma será em tábua, tipo pinho, obedecendo a NBR 6118  obedecendo a

especificações a seguir: O cimbramento deverá ser feito com sarrafos 2,5 cm x 5 cm, de forma

que não haja desalinhamento e deformação das formas durante a concretagem. A emenda da

forma deverá estar perfeitamente alinhada e bem fechada, de modo a não haver escoamento

do concreto durante a  concretagem. Os cantos deverão estar  perfeitamente travados;   Os

cantos  deverão  estar  perfeitamente  travados;  A armadura  deverá  estar  convenientemente

limpa,  isenta  de  qualquer  substância  prejudicial  à  aderência,  retirando-se  as  escamas

eventualmente destacadas por oxidação. As armaduras deverão ser executadas mantendo os

afastamentos exigidos por Norma – com cobrimento mínimo de 4cm, de forma a não sofrer

ações de umidade oriunda do terreno.  As armaduras deverão ser acondicionadas, de maneira

a não sofrer  agressões de intempéries,  colocadas às formas com uso de espaçadores de

plástico ou cimento, conforme espaçamento de projeto. A viga da fundação deverá ser moldada

“in loco” com concreto usinado.  A viga deverá ser executada sobre um lastro de concreto

magro, com 5 cm de espessura. O concreto deverá ser lançado nas formas de acordo com

cada situação, com utilização de vibradores de imersão  evitando a segregação do mesmo.  O

concreto deverá ser bem vibrado, para que seja evitado o aparecimento de bicheiras. . Todos

os serviços de concretagens deverão obedecer às normas brasileiras pertinentes ao assunto.

Na junção com os postes as ferragens serão recobertas com tela peneira em arame

galvanizado,  para  reforço  e  melhor  amalgamento  da  estrutura  com  o  grout  composto  por

cimento,  areia,  quartzo,  água  e  aditivos  especiais,  que  tem  como  destaque  sua  elevada

resistência mecânica, devido a espessura mínima do recobrimento das peças. 

Posteriormente  ao  aterro  e  nivelamento  a  cancha  receberá  lastro  de  areia  grossa

peneirada (  melhor desempenho na beira mar devido aos fortes ventos) em camada de 20cm.

O nivelamento será com rodo de alumínio.

A  tela  será  galvanizada  (zincada);  plastificado  (PVC  de  alta  aderência-  polímero

resistente à agressões ambientais e mecânicas); eletro soldado; com “grimpagem” facilitando a

instalação e mantendo a tela sempre esticada e tensionada. Características: malha 05x10cm,

Ø2,50mm, esticadores  espessura 1,95 mm colocados na altura média do alambrado e no final

do mesmo, conforme projeto.
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Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3”, h=255cm,

pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2mm, malha 10 x 10cm.

Voleibol de areia (praia) medida 1 de altura x 8,50 de comprimento, Faixa com 5 cm de

largura, Fio 2,0 em polietileno torcido (nylon) cor preta

Malha  (quadrado)  10x10  cm,  com  quatro  sapatilhos  metálicos  para  tencionar  a  rede  aos

postes, e corda guia com fio 4,0 em polietileno(nylon) dentro das faixas.

3.5.3 - Quadra de futebol 30x42 (areia)

A decapagem do solo se faz necessária para a retirada da camada orgânica e retirada

de material de baixa qualidade, a ser regularizada de forma  mecânica.

A decapagem será  somente  na área de intervenção e  precederá à  implantação do

canteiro de obras, será feita dentro da mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados

para evitar danos a terceiros. 

Os movimentos de terra necessários serão executados para que se obtenha o perfeito

nivelamento do terreno. Executar decapagem mecanizada 20cm. O trabalho será de forma que

o  greide  longitudinal  recomponha  a  forma  original  de  declividade.  A limitação  máxima  no

sentido perpendicular ao logradouro não deverá ser superior a 2%. A perfeita movimentação de

materiais deverá ser em função, do gredie demarcado pela topografia.  

Após  a  decapagem serão feitas  as  marcações  das  valas  dos pilares  e  da viga de

contenção. 

 Devera ser realizada drenagem com instalação dois tubos de PVC Ø100mm perfurado

na extensão da quadra, revestido com manta geotêxtil com caimento de 2% em direção ao

estacionamento da Av. Beira Mar.

Os drenos deverão ser assentados sobre vala a ser executada durante a decapagem

do solo, respeitando a inclinação conforme planta.

Os postes serão em madeira de eucalipto tratado Ø16cm com 6 metros de altura, sem

farpas, rachaduras ou imperfeições que diminuam sua vida útil. Serão fixados no solo através

de  vala  de  1m  de  profundidade  e  fixados  em  base  de  concreto  de  acordo  com  projeto

perfeitamente aprumados verticalmente. Ao longo da superfície que ficará engastada aplicar

tinta  impermeabilizante  para  madeira  de  primeira  qualidade,  garantindo,  assim  sua

longevidade. A distância entre os postes se dará conforme projeto. Observar que nas arestas

da quadra serão colocadas “ mãos francesas”, colunas de travamento de mesmo diâmetro.

A viga de contenção tem como objetivo a demarcação do espaço destinado a quadra,

contenção da caixa de areia, bem como a estabilização dos postes do alambrado.
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Deverá ser executada em concreto de resistência mínima de 20mpa espessura de 20

cm de largura por 30 cm de profundidade. Esta deverá ser estruturada com no mínimo  aço

CA50, Ø8mm  A forma será em tábua, tipo pinho, obedecendo a NBR 6118  obedecendo a

especificações a seguir: O cimbramento deverá ser feito com sarrafos 2,5 cm x 5 cm, de forma

que não haja desalinhamento e deformação das formas durante a concretagem. A emenda da

forma deverá estar perfeitamente alinhada e bem fechada, de modo a não haver escoamento

do concreto durante a  concretagem. Os cantos deverão estar  perfeitamente travados;   Os

cantos  deverão  estar  perfeitamente  travados;  A armadura  deverá  estar  convenientemente

limpa,  isenta  de  qualquer  substância  prejudicial  à  aderência,  retirando-se  as  escamas

eventualmente destacadas por oxidação. As armaduras deverão ser executadas mantendo os

afastamentos exigidos por Norma – com cobrimento mínimo de 4cm, de forma a não sofrer

ações de umidade oriunda do terreno.  As armaduras deverão ser acondicionadas, de maneira

a não sofrer  agressões de intempéries,  colocadas às formas com uso de espaçadores de

plástico ou cimento, conforme espaçamento de projeto. A viga da fundação deverá ser moldada

“in loco” com concreto usinado.  A viga deverá ser executada sobre um lastro de concreto

magro, com 5 cm de espessura. O concreto deverá ser lançado nas formas de acordo com

cada situação, com utilização de vibradores de imersão  evitando a segregação do mesmo.  O

concreto deverá ser bem vibrado, para que seja evitado o aparecimento de bicheiras. . Todos

os serviços de concretagens deverão obedecer às normas brasileiras pertinentes ao assunto.

Na junção com os postes as ferragens serão recobertas com tela peneira em arame

galvanizado,  para  reforço  e  melhor  amalgamento  da  estrutura  com  o  grout  composto  por

cimento,  areia,  quartzo,  água  e  aditivos  especiais,  que  tem  como  destaque  sua  elevada

resistência mecânica, devido a espessura mínima do recobrimento das peças. 

Posteriormente  ao  aterro  e  nivelamento  a  cancha  receberá  lastro  de  areia  grossa

peneirada (  melhor desempenho na beira mar devido aos fortes ventos) em camada de 20cm.

O nivelamento será com rodo de alumínio.

A  tela  será  galvanizada  (zincada);  plastificado  (PVC  de  alta  aderência-  polímero

resistente à agressões ambientais e mecânicas); eletro soldado; com “grimpagem” facilitando a

instalação e mantendo a tela sempre esticada e tensionada. Características: malha 05x10cm,

Ø2,50mm, esticadores  espessura 1,95 mm colocados na altura média do alambrado e no final

do mesmo, conforme projeto.

Conjunto para quadra de futebol com postes em tubo de aço galvanizado 3”, h=255cm,

pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2mm, malha 10 x 10cm.

3.5.4 - Quadra poliesportiva 30x18(concreto)

A empresa deverá limpar, regularizar e compactar o solo do local onde será implantado

a quadra poliesportiva, o mesmo de dará de modo manual utilizando soquetes ou outro equipa-
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mento adequado, deixando o solo sem imperfeições e nivelado para o posterior recebimento da

base. 

Deverá ser executado um leito de pedra brita com 5cm de espessura, para execução do

piso, o local será o perímetro onde perfaz a quadra para execução de piso de concreto; 

Sobre a camada de brita do perímetro, deverá ser executado uma malha em tela solda-

da ø 4.2 mm de malha 15 x15 cm, distanciada com espaçadores a 1,50 cm da camada de base

de brita. Após instalada a tela, deverá ser executado piso em concreto Fck 30Mpa usinado, o

mesmo deverá possuir uma espessura mínima de 8cm de altura. Para garantir que o concreto

fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de concretagem “bicheiras”, o adensamento do con-

creto será realizado com o auxílio de vibrador mecânico. Depois de adensado o concreto deve-

rá ser reguado em toda a extensão da cancha de concretagem, garantindo-se, assim, a unifor-

midade da superfície.

Após a concretagem, a superfície deverá ser limpa e receberá acabamento superficial

com polimento de acabadora mecânica profissional até que a superfície do piso torne-se lisa e

livre de ondulações. 

Após a concretagem, deverá ser realizado o serramento das juntas de dilatação, passa-

do o período de cura do concreto, as juntas de dilatação do piso deverão receber selamento

com aplicação de mastique flexível a base de poliuretano ao longo de todas as juntas de dilata-

ção. 

Deverá ser respeitado o período de cura de 28 dias entre a execução do piso de con-

creto e a aplicação da pintura. A superfície deve estar totalmente limpa e seca, isenta de pó,

umidade, ceras, óleos, resíduos de vernizes e resinas para a sua correta aplicação. 

A quadra receberá na superfície 2 (duas) demãos de pintura com tinta à base de resina

epóxi para a demarcação das faixas, com largura de 7,00 cm, indicativa de quadra poliesporti-

va. Ao final deverá ser aplicada 1 (uma) demão protetora de verniz Poliuretano incolor. 

Deverá ser fornecida e instalada, conforme projeto, a estrutura tubular completa para a

modalidade basquete e futebol, a ser confeccionada em tubo galvanizado de 2", com avanço li-

vre que possibilite a instalação simultânea das goleiras. Para o acabamento deverá ser utiliza-

do fundo em primmer do tipo galvite e pintura em esmalte sintético na cor alumínio. 

A estrutura deverá possuir tabela oficial de dimensão 1,80 x 1,20 m em laminado naval

20 mm envolvida por perfil metálico em "U" com vedação em silicone frente e verso. A aro de-

verá ser oficial com diâmetro interno de 45 cm em ferro maciço com pintura automotiva na cor

laranja com rede em polipropileno chuá super fio 6 mm (seda). O aro deverá ser fixado à tabela

por meio de parafusos do tipo francês e porcas através de suporte metálico soldado. A estrutu-

ra deverá ser toda ela galvanizada para após receber pintura. 
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3.5.5 - Pista de Skate 30x12m

Deverá ser feita escavação de valas manualmente até uma profundidade de 50 cm.

As fundações serão executadas de modo compatível com a natureza do subsolo e com 

as cargas existentes. Antes da execução das paredes de alvenaria, o respaldo das vigas 

baldrame deverá ser impermeabilizado.

As fundações executadas em estacas do tipo broca, com trado manual, com diâmetro

nominal de 20 (vinte) centímetros e profundidade de 1,50 (um e meio) metros em terreno de

boa qualidade, que exerce atrito lateral compatível com as cargas de serviço. De acordo com o

projeto, essas estacas serão de concreto armado, com traço 3:1, que deve resultar num fck

provável de 30Mpa, conforme exigência das normas vigentes. 

As vigas de baldrame serão executadas com dimensão da seção transversal de 15 x 25

centímetros, a armadura principal com ferros diâmetro de 8,0 (oito) milímetros do tipo CA-50, 

sendo que a armadura secundária (dos estribos) deverá ser executada com ferros de 5,0 

(cinco) milímetros, tipo CA-60B.

A impermeabilização das vigas baldrame deverá ser feira através de pintura 

impermeabilizante em no mínimo 3 demãos.

Após a execução das fundações, será executado o reaterro das valas e aterro interno, 

utilizando-se para tanto com terra isenta de material orgânico, devidamente compactado, em 

camadas sucessivas, molhadas e apiloadas até a sua perfeita consolidação.

As vigas e pilares deverão ser executados em concreto armado nos encontros de 

parede, mantendo o espaçamento entre esses pilares não inferior a 2,30 (dois vírgula três) 

metros, com dimensão da seção transversal de 20 x 20 centímetros, a armadura principal com 

ferros diâmetro de 8 (oito) milímetros do tipo CA-50, sendo que a armadura secundária (dos 

estribos) deverá ser executada com ferros de 5,0 (cinco vírgula dois) milímetros, tipo CA-60B.

Também serão executadas vigas cinta de concreto armado sobre as paredes, com 

dimensão da seção transversal de 15 x 20 centímetros, a armadura principal com ferros 

diâmetro de 8 (oito) milímetros do tipo CA-50, sendo que a armadura secundária (dos estribos) 

deverá ser executada com ferros de 4,2 (quatro vírgula dois) milímetros, tipo CA-60B.

A execução da estrutura seguiu padrões mínimos, atendendo ao disposto nas Normas 

Brasileiras vigentes.

Serão realizados o fechamento em alvenaria de tijolos de 6 (seis) furos, bem cozidos, 

leves e duros, com faces planas, assentadas deitadas.

Deverá ser executado  corrimão e guarda corpo metálico na pista de acordo com o

projeto, as tubulações deverão ser de aço galvanizado e no caso do “guard rail” que sera de
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perfil U 100 x 50, chapa #11, deverá ser executada pintura protetora de esmalte sintético sobre

fundo zarcão.

A iluminação devera ser realizada em área externa próxima a pista com instalação de

postes de concreto de 9,0 metros de altura, com dois braços de aço galvanizado de 1,50 metro

de comprimento e lâmpadas vapor de mercúrio de 250W.

Devera ser feita caixa de passagem com disjuntor bipolar tipo DIN para o circuito 

nomeado, com tubulação subterrânea.

Os revestimentos executados com argamassa serão devidamente desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados. O reboco será aplicado sobre a superfície a revestir, 

previamente chapiscada.

A espessura máxima do reboco deverá ficar em torno de 0,5 (meio) cm. Com 

argamassa industrializada. Para o chapisco será usada uma argamassa de cimento, cal e 

areia, traço 1:4.

Sobre o terreno perfeitamente nivelado, deverá ser executado uma camada de 5,0 

(cinco) cm de brita nº 01.

Após a compactação do lastro, será executado o contrapiso, misturado na betoneira, e 

fck = 30 Mpa com lastro de 7,0 (sete) cm. Todo o piso deverá ser polido mecanicamente 

através de desempenadeira e deverá ter juntas serradas de 2,0 x 2,0 metros.

Na parte referente a pista elevada após a realização da estrutura, impermeabilização, 

aterro. O piso deverá ter as mesmas características acima incluído de reforço de tela 10 x 10 

cm de 6,3 mm. As superfícies deverão ser planas, respeitados os devidos caimento.

As tintas aplicadas serão diluídas com solventes apropriados e de acordo com 

instruções dos respectivos fabricantes.

Para dar pintura das paredes em alvenaria, serão executados:

a) Lixamento para retirar todos os caroços e rebarbas do reboco;

b) Aparelhamento da superfície com uma demão de nata de cal ligeiramente diluída

em água;

c) Preparo das superfícies com água e sabão na proporção de 1 litro para 40

gramas;

d) Emassamento dos buracos e fendas com massa corrida PVA;

e) Nas paredes aplicação de selador acrílico e pintura com tinta do tipo Látex PVA.

Para superfícies em aço (esquadrias metálicas), serão realizados os seguintes serviços:

a) limpeza das superfícies com escova de arame de aço e lixa de esmeril para eliminar 

quaisquer traços de ferrugem;

b) lixamento das esquadrias;
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c) aplicação de uma tinta tipo zarcão (proteção);

d) três demãos de tinta para as peças de serralheria, esmalte sintético cor grafite.

3.5.6 - Pista de patinação 30x12m

A empresa deverá limpar, regularizar e compactar o solo do local onde será implantado

a quadra poliesportiva, o mesmo de dará de modo manual utilizando soquetes ou outro equipa-

mento adequado, deixando o solo sem imperfeições e nivelado para o posterior recebimento da

base. 

Deverá ser executado um leito de pedra brita com 5 cm de espessura, para execução

do piso, o local será o perímetro onde perfaz a quadra para execução de piso de concreto; 

Sobre a camada de brita do perímetro, deverá ser executado uma malha em tela solda-

da ø 4.2 mm de malha 15 x15 cm, distanciada com espaçadores a 1,50 cm da camada de base

de brita. Após instalada a tela, deverá ser executado piso em concreto Fck 30Mpa usinado, o

mesmo deverá possuir uma espessura mínima de 8cm de altura. Para garantir que o concreto

fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de concretagem “bicheiras”, o adensamento do con-

creto será realizado com o auxílio de vibrador mecânico. Depois de adensado o concreto deve-

rá ser reguado em toda a extensão da cancha de concretagem, garantindo-se, assim, a unifor-

midade da superfície.

Após a concretagem, a superfície deverá ser limpa e receberá acabamento superficial

com polimento de acabadora mecânica profissional até que a superfície do piso torne-se lisa e

livre de ondulações. 

Após a concretagem, deverá ser realizado o serramento das juntas de dilatação, passa-

do o período de cura do concreto, as juntas de dilatação do piso deverão receber selamento

com aplicação de mástique flexível a base de poliuretano ao longo de todas as juntas de dilata-

ção. 

Deverá ser respeitado o período de cura de 28 dias entre a execução do piso de con-

creto e a aplicação da pintura. A superfície deve estar totalmente limpa e seca, isenta de pó,

umidade, ceras, óleos, resíduos de vernizes e resinas para a sua correta aplicação. 

A quadra receberá na superfície 2 (duas) demãos de pintura com tinta à base de resina

epóxi para a demarcação das faixas, com largura de 7,00 cm, indicativa de pista de patinação.

Ao final deverá ser aplicada 1 (uma) demão protetora de verniz Poliuretano incolor.

3.6 – BARES

Neste item descrevemos a instalação da infraestrutura básica para o funcionamento dos

bares, os bares serão licitados em outro processo licitatório.

Este item descreve apenas o processo de abertura, instalação e fechamento de vala,
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pois toda a tubulação será  fornecida em convenio com a CORSAN/RS.

3.6.1 - Escavação mecanizada de valas até 2 metros de profundidade

Para a realização de serviços localizados ou lineares, como a implantação de novas

redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevê-se a necessidade de escavação

de  vala  em solo.  Esse serviço  deverá  ser  realizado  por  retroescavadeira,  com concha de

dimensão compatível com os trabalhos. Este serviço compreende as escavações mecanizadas

de valas em profundidade não superior a 2,0m. Deverá ser avaliada a necessidade de escorar

ou não a vala. Deverá ser respeitada a NBR-9061. Se necessário, deverão ser esgotadas as

águas que percolarem ou adentrarem nas escavações. 

3.6.2 - Reaterro manual de valas com compactação mecanizada

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de

escavação de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação,

deverá ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada única, até

10cm acima da  geratriz  superior  do  tubo,  compactado  moderadamente,  completando-se  o

serviço  através  de compactador  tipo  sapo  até  o  nível  do  terreno  natural.  Não  deverá  ser

executado reaterro com solo contendo material orgânico.

3.7 - PAISAGISMO

3.7.1 - Pergolado 6,00 x 3,50m

Será executado em madeira de Itaúba submetido a tratamento sob vácuo-pressão em

autoclave,  conforme  a  respectiva  norma  da  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas,

aumentando a vida útil tornando-o imune à ação de insetos xilófagos (cupins e brocas) e de

fungos causadores de apodrecimento.

 É indispensável analisar cuidadosamente cada peça para constatar se está envergada

ou empenada, com farpas, e deverão estar perfeitamente alinhadas e niveladas.

Seguirão  as  dimensões  e  especificações  do  projeto  arquitetônico,  os  pilares  serão

assentados nos locais  indicados em projeto,  onde foram executadas as escavações,  sobre

uma camada de concreto de 5 cm de espessura. Após assentado o pilar, o volume escavado

será preenchido com concreto até o nível do terreno. 

As vigas e guias serão de encaixe  facilitando o apoio.
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3.7.2 - Academia ao ar Livre

As academias deverão ser fixadas sobre uma base em concreto armado.

O  aterro  deverá  ser  executado  com  areia  para  aterro,  a  ser  compactado  com  placa

vibratória em camadas de 20 cm de altura

Deverá ser executado um leito de pedra brita com 5 cm de espessura, para execução da

rampa de acesso da faixa de areia até o passeio

Deverá ser executado sobre o leito de pedra brita uma esteira formada por tela de aço

soldada nervurada -92, aço CA-60, sendo a malha de 15x15 com diâmetro 4,2 mm

Deverá ser executado, sobre  tela soldada, concreto usinado com 8 cm de espessura, sendo

ele com Fck 25,00Mpa

As academias deverão ser compostas pelos seguintes equipamentos: 

Puxador Peitoral Duplo

Fortalece as musculaturas do peito, costas e braços. 

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono

de alta resistência, sob dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras mínimas de

2,00  mm;  orifícios  tubulares:  extremidades  superiores  e  inferiores  blindadas  em chapa  14,

tornando-o  insensível  a  penetração  de  água;  utilizando  eixos  maciços  e  usinados  para

rolamentos duplos (Tipo ZZ).  COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:

Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 1400 mm / Largura: 645 mm / Profundidade: 1250 mm /

Peso: 37 kg / Área: 0,8 m2

JOGO DE BARRAS

Aparelho Espaldar /  Barra Alta /  Barra Baixa.  Equipamento desenvolvido para trabalhos em

ambientes externos. Produto que possibilita uma sensação de liberdade ao usuário com ótima

biomecânica. 

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono

de alta resistência, sob dimensões de 3” 1⁄2, 1” 1⁄2, 1” e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00

mm; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-

o insensível a penetração de água.

SOLDA:  Processo  MIG  PINTURA:  Submetido  a  tratamento  especial  de  superfície  para  o

método  eletrostático  epox utilizando misturas  de resinas  em poliéster  de alta  resistência  a

meteorização COMPONENTES: Polipropileno

PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 2240 mm / Largura: 230 mm / Profundidade:

3500 mm / Peso: 52 kg / Área: 0,87 m2
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ESQUI TRIPLO

 Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores,  quadris,  membros superiores e melhora a

função cardiorrespiratória. 

ESTRUTURA METÁLICA:

Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob

dimensões de 2” ½, 1” ½ e 1” com espessuras mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm;

orifícios  tubulares:  extremidades  superiores,  inferiores  e  móveis  blindados  em  chapa  14,

tornando-o  insensível  a  penetração  de  água;  utilizando  eixos  maciços  e  usinados  para

rolamentos  duplos  (Tipo  ZZ)  SOLDA:  Processo  MIG.  PINTURA:  Submetido  a  tratamento

especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de

resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. 

COMPONENTES:  Polipropileno  e  PVC  Flexível  PARAFUSOS:Aço  Zincado

DIMENSÕES:Altura: 1489 mm / Largura: 2115 mm / Profundidade: 1248 mm / Peso: 95 kg /

Área:2,63 m².

 

SURF DUPLO

 Melhora a flexibilidade e mobilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. 

ESTRUTURA METÁLICA:

Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob

dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1” 1⁄2 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares:

extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a

penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ)

SOLDA: Processo MIG.

PINTURA: Submetido a tratamento especial  de superfície  para o método eletrostático epox

utilizando  misturas  de  resinas  em  poliéster  de  alta  resistência  a  meteorização.

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível

PARAFUSOS:  Aço  Zincado  DIMENSÕES:Altura:1236  mm/  Largura:946  mm/

Profundidade:835,5 mm/ Peso:26kg / Área: 0,8 m2

 

ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO

 Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e dos cotovelos.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono

de alta resistência, sob dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1”, 3⁄4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00

mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14,

tornando-o  insensível  a  penetração  de  água;  utilizando  eixos  maciços  e  usinados  para

rolamentos  duplos  (Tipo  ZZ)  SOLDA:  Processo  MIG.  PINTURA:  Submetido  a  tratamento
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especial  de  superfície  para  o  método  eletrostático  epox  utilizando  misturas  de  resinas  em

poliéster de alta resistência a meteorização. 

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado 

DIMENSÕES:Altura: 1840 mm/Largura:751,25 mm/ Profundidade:650 mm / Peso:17kg /Área:

0,48m²

ALONGADOR DUPLO

Alonga e aumenta a mobilidade da articulação dos membros superiores.

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono

de alta resistência, sob dimensões de 3” 1⁄2, 2”, 1”, 3⁄4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00

mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14,

tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em

preto.

SOLDA:  Processo  MIG  PINTURA:  Submetido  a  tratamento  especial  de  superfície  para  o

método  eletrostático  epox utilizando misturas  de resinas  em poliéster  de alta  resistência  a

meteorização  COMPONENTES:  Polipropileno  e  PVC  Flexível  PARAFUSOS:  Aço  Zincado

DIMENSÕES: Altura: 2403,26 mm /Largura: 281,42 mm / Profundidade: 1577,16 mm / Peso:

21,68 kg / Área:0,44 m2

Os equipamentos devem possuir os seguintes certificados:

- Ergonomia e Biomecânica

- ABNT NBR 9209 1986 Certificado de preparação de superfícies para pintura - processo de

fosfatização.

- ABNT NBR 10443-2008 –Certificado de determinação da espessura de películas secas de

tintas, vernizes e produtos similares.

- ABNT NBR 11003-2009 – Certificado de determinação da aderência em tintas pelos métodos

A e B

- ABNT NBR NM 87- 2000 Aço carbono e ligados para construção mecânica - Designação e

composição química

- ABNT NBR 8094:1983 – Certificado de exposição à névoa salina por 2.000h
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3.7.3 - Playground Infantil

Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo

11x11cm  e  parede  de  20mm  revestida  com  acabamento  de  Polipropileno  e  Polietileno

pigmentado de cor itaúba, contendo:

Plataforma confeccionada em madeira plástica, com altura de 1,20m estruturada com

cantoneira  metálica  estrutura  1,07x1,07m,  cantoneira  4cm  galvanizado,  pintado  e  sem

cobertura, com coqueiro 8 folhas em plástico decorativo e suporte de fixação em alumínio;

Plataformas  medindo  1,07x1,07m,  estrutura  metálica  cantoneira  galvanizada  a  fogo

medindo 3x8cm, espessura de 1,5mm, com altura 1,35m confeccionado com deck de madeira

plástica  13x13cm  com  acabamento  externo  de  polipropileno  pigmentado  na  cor  itaúba,

cobertura  superior  em  plástico  rotomoldado,  parede  dupla  em  formato  redonda,  medindo

1,60mx0,85cm;

Escorregador  reto  em  plástico  rotomoldado,  seção  de  deslizamento  com

2700mmx530mm de largura;

Estrutura de balanço em alumínio com 02 assentos em rotomoldado, correntes de elo

curto medindo 1,52m de comprimento.  Estrutura  de aço tubular  de diâmetro 42,6mm com

parede de 2mm;

Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm

e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e junções em plástico injetado;
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Tobogã em plástico rotomoldado, com 02 curvas de 90° com 2600mm de comprimento por

760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso

com seção de saída em plástico rotomoldado;

Escorregador caracol em fibra de vidro, seção de deslizamento com 1500mm x 570mm de

largura, 01 deck auxiliar em madeira de itaúba com medidas de 1000x1000mm, 02 guarda

corpos com altura de 670mm (necessário mínimo 800mm) em aço tubular  de diâmetro de

25,4mm com parede de 1,55mm e hastes de 12,7mm;

Passarela de coras reta de 2,00m de comprimento por 0,80cm de largura por 0,60cm de

altura, confeccionada em 02 vigas de metal tubular 1,5 polegada de diâmetro, sendo cordas em

poliéster externo e com junção em plástico resistente;

Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,6m de comprimento por 0,80m de

diâmetro;

Rampa de escalada curva em plástico rotomoldado dupla de 6 degraus, com portal de

segurança em plástico rotomoldado;

Escada  em  plástico  rotomoldado  duplo  com  5  degraus,  medindo  1700mm  de

comprimento por 600mm de largura, corrimãos em aço tubular retangular de 30mm x 70mm

com parede de 1,25mm;

Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo 1,82m de comprimento por

75cm de diâmetro de abertura;

Cano escalada com estrutura de aço tubular  de diâmetro 31,75mm com parede de

2,00mm, degraus em aço com diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm;

Escada curvada com arco de 2,56m de comprimento por 0,63m de largura. 

Estrutura  e  7  degraus  tubulares  em  aço  galvanizado;  Fechamentos  em  plástico

rotomoldado.

Observação:  abaixo  de todo equipamento de playground com altura de queda livre

maior que 600 mm e na área de balanço, deve haver areia para atenuação de impacto.

28



P
E

S

A

3.7.4 - Bancos H

Deverá ser executado com fiadas de pedra grês com junta cim: areia traço 1:3 altura de

60cm revestido com chapisco+reboco em toda parte externa. 

Devendo ser  pintada na cor branca,  com tinta acrilica semibrilho em no mínimo 03

demãos.

Sendo  seu  revestimento  superior  em  madeira  na  area  dos  bancos,  devendo  esta

madeira ser tratada em autoclave.

3.7.5 - Bancos abaixo do pergolado

Bancos em madeira roliça de toras de eucalipto bruto e descascadas,  apoiados em

cepo de madeira, cravados no solo. Nas pontas das toras terão arame para impedir que o

tronco se abra.

3.7.6 - Barras de apoio pista de patinação

As barras de apoio deverão ser localizadas no entorno da pista de patinação,  com

comprimento conforme projeto em anexo.

As barras serão metálicas, galvanizados. Elas deverão suportar a resistência ao esforço

de 5KN em qualquer sentido, ter diâmetro mínimo de 5cm e estar fixadas na base em concreto

da pista. 

O comprimento e a altura de fixação são determinados em função de sua utilização e

estão representados conforme projeto e exigências da NBR 9050.
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3.7.7 - Grama ferrinho

Deverão ser plantadas as placas de grama conforme planta em anexo. As placas ou

rolos de grama deverão estar em perfeito estado fitossanitário, sem apresentar sintomas de

doenças, deficiências nutricionais ou partes danificadas, e sem a presença de ervas daninhas

e/ ou propágulos que possam vir a infestar as áreas do gramado.

As placas ou rolos deverão ser devidamente transportados para evitar danos as suas

partes. 

O gramado deverá ser executado o mais brevemente possível a partir de sua chegada

à obra. O terreno a ser gramado deverá ser nivelado deixando uma profundidade de 3 a 5 cm

abaixo do nível final para garantir a homogeneidade no plantio.

Deverá estar limpa de entulhos e pedras e receber uma camada de 10 cm de terra

preparada. Esta terra deverá ser misturada com (“cama de aviário na proporção de 20%”). 

Todos  os  buracos  deverão  ser  corrigidos  antes  da  colocação  das  placas,  inclusive

aqueles provocados ocasionalmente pela própria equipe de jardinagem. A terra deverá ser

levemente umedecida antes da colocação das placas. Após o plantio o gramado deverá ser

“batido” para favorecer uma melhor fixação e deverá receber uma camada de 5 kg por m² de

substrato de cobertura que ajudará a corrigir eventuais diferenças de níveis. Os recortes do

gramado  deverão  ser  feitos  com  o  auxílio  de  um  facão  bem  afiado  que  permitirá  o

acompanhamento das curvas apresentadas no projeto paisagístico. As juntas de gramado do

piso de paralelepípedo deverão ser implantadas após o término do assentamento das pedras e

retirada de todo e qualquer resto de obra que existir pelo caminho. 

O gramado recém implantado deverá receber regas diárias abundantes durante a obra. 

O tipo de grama a ser utilizada é o tipo grama FERRINHO

3.7.8 - Anteparos em eucalipto 15x15 redondo

Deverá ser executado em madeira roliça de toras de eucalipto bruto e descascadas,

devendo estes ser enterrados a pelo menos 0,5m de profundidade.

Estes anteparos tem a função de barreira, diminuindo o deslocamento das areias no

calçadão.

3.7.9 - Letreiro colorido

Referente a confecção e instalação de letras caixa de aço galvanizados, com estrutura

em tubo galvanizado fechamento frontal e fundos.
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Pintura interna e externa, com fundo primer epóxi, fundo PU e tinta base PU automotiva.

Colocação sobre a fundação em concreto (antes de fazer o concreto temos que enviar  os

gabaritos para ancoragem das letras.

Dimensões do letreiro 11x3m escrito EU AMO TRAMANDAÍ.

Letra pintadas e coloridas

 4 ENTREGA DA OBRA

Caberá à fiscalização da prefeitura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o

atendimento total às ordens de serviços emitidas quando ao número de operários, qualidade

dos serviços efetuados.

A  fiscalização  terá  poderes  para,  nos  locais  de  trabalho,  proceder  qualquer

determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, assim como, ingerência

sobre os funcionários da contratada.

Os serviços deverão ser entregues limpos e em perfeitas condições sendo recebidos,

os trechos, após vistoria técnica realizada “in loco” pelo Departamento de Engenharia.

5 OBSERVAÇÕES

Deverá  ser  agendada  visita  técnica  antes  da  data  de  entrega  dos  envelopes  pelo

telefone 3684-9017 com o departamento de engenharia entre segunda a sexta das 13:30 às

18:00hs,  para  esclarecimentos  e  conhecimento  do  local  da  obra.  Ao  final  da  visita  será

fornecido o atestado de visita técnica. Esta documentação deverá ser entregue juntamente com

os demais documentos.

Nenhuma  alteração  nas  plantas,  detalhes  ou  especificações,  determinando  ou  não

alteração  de  custo  da  obra  ou  serviço,  será  executada  sem  autorização  do  Responsável

Técnico pelo projeto.

6 PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

Como  parâmetro  de  análise:  EXECUÇÃO  DE  PAVIMENTAÇÃO  EM  PEDRA

PORTUGUESA, valor R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Tramandaí, 21de Maio de 2018.

____________________    _________________________ ___________________

Guilherme da Rosa

CREA SC 130.237-6

Engenheiro Civil

Alessandra Gelain

CAU RS A97795-0

Arquiteta e Urbanista

Belmiro Francisco da Silva

Filho

CREA RS 79565-D

Engenheiro Eletricista
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