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CERCAMENTO E REFORMA DO GINÁSIO DO BAIRRO INDIANÓPOLIS

Local: Ginásio da Indianópolis, Rua Octávio Rodolfo dos Santos, S/N, Bairro Indianópolis – 

Tramandaí - RS

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. Cercamento do ginásio do bairro Indianópolis.

2. Reforma geral ginásio do bairro Indianópolis.

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.

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.
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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 Publicos.

Antes de ser  iniciada a obra a  contratada deverá apresentar  ao Departamento de 
Engenharia da Prefeitura Municipal a ART ou RRT 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  20 m³ de entulho no local, por 

esta quantidade, sendo necessário a apresentação de plano de gerenciamento de resíduos da 

construção  civil  em  seu  formato  SIMPLIFICADO,  conforme  art.  21 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.

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 SIMPLIFICADO de 

gerenciamento de PRSCC 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.) 

conforme recomendação da NR-18. Em todas as atividades que a altura for superior a 1,50 

metro será exigido Cinto de segurança.
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2.3 Prazos:
Os serviços deverão ser executados em sua totalidade em um prazo de noventa dias 

(90 dias) a contar da carta de início dos serviços, prorrogaveis pelo mesmo prazo.

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

ITEM 01 - CERCAMENTO

1.1 – Demolição de cercamento existente
Deverá ser demolido o muro existente no local, respeitando as cotas do projeto em anexo. A 

alvenaria  deverá  ser  utilizando-se  ferramentas  adequadas  e  obedecendo  aos  critérios  de 

segurança  do  trabalho  recomendados.  Após  a  demolição  todo  o  material  deverá  ser 

transportado para local devidamente cadastrado pela prefeitura municipal de Tramandaí.

1.2 MURO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO VAZADO
Fundações: Blocos de coroamento e micro estacas: Os painéis pré-moldados vazados 

serão apoiados em blocos de concreto armado. Os painéis  possuirão esperas para serem 

chumbadas nos blocos de fundação. Serão feitas microestacas com diâmetro de 350mm e 

profundidade mínima de 2,50m, colocadas em cada extremidade dos painéis. As microestacas 

deve entrar  no mínimo 10cm dentro  do bloco de coroamento.  Será utilizado Aço CA-50 e 

concreto de fck mínimo de 200kgf/cm², para estacas e blocos.

Muro:  Muro Pré-moldado Gradil em painéis: Feitos em painéis vazados, com esperas em 

aço para chumbamento nos blocos de coroamento das estacas, com dimensões de 2,50m de 

comprimento  (mínimo)  por  2,40m  de  altura  (mínima).  Deverão  ser  colocados  nos  locais 

indicados em projeto.

Observação importante:
As medidas do muro são aproximadas, pois cada empresa têm o seu modelo. Quando do 

processo licitatório deverá ser apresentado o modelo proposto pela empresa com as
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Especificações técnicas para aprovação da engenharia. Os valores e as medidas deverão ser 

próximas ao proposto com variações de até 20 cm, para mais ou para menos na altura e na 

largura.

Acabamento:  As  estruturas  e  paredes  definidos  no  projeto  deverão  estar  devidamente 

aprumadas e bem-acabadas.  O acabamento será natural pela sua durabilidade, nenhum tipo 

de  pintura  será  permitido  pois  exigiria  uma  manutenção  constante  o  que  torna  o  muro 

dispendioso.

MODELO MURO:
GRADIL COM PONTAS

3.3 Portão 1,10 x 2,10 m Galvanizado
Esquadrias e ferragens: As  esquadrias obedecerão às dimensões constantes no projeto 

arquitetônico.  Sua colocação e montagem deverão ser feitas de modo a apresentarem um 

perfeito prumo e esquadro.

O portão será  confeccionado em tubo de aço galvanizado a fogo com parede mínima de 

2,55  mm²,  sobre  os  quais  será  aplicado  fundo  anticorrosivo  e  posterior  pintura  em  duas 

demãos com tinta esmalte de alta resistência nas cores. Os portões de  correr, deverão ter 

fechaduras próprias para ambiente externo e deverão ter possibilidade de trancar a cadeado ou 

a chave.

Os portões deverão ter a estrutura reforçada. Os trilhos dos portões de correr deverão ser 

fixados com chumbadores em bases de concreto no piso. O trilho deverá ficar nivelado com o 

piso, isento de saliências ou amassados

1.4 - Portões 6,00 x 2,20m  de correr Galvanizado
Esquadrias e ferragens: As  esquadrias obedecerão às dimensões constantes no projeto 

arquitetônico.  Sua colocação e montagem deverão ser feitas de modo a apresentarem um 

perfeito prumo e esquadro.
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O portão será  confeccionado em tubo de aço galvanizado a fogo com parede mínima de 

2,55  mm²,  sobre  os  quais  será  aplicado  fundo  anticorrosivo  e  posterior  pintura  em  duas 

demãos com tinta esmalte de alta resistência nas cores. Os portões de  correr, deverão ter 

fechaduras próprias para ambiente externo e deverão ter possibilidade de trancar a cadeado ou 

a chave.

Os portões deverão ter a estrutura reforçada. Os trilhos dos portões de correr deverão ser 

fixados com chumbadores em bases de concreto no piso. O trilho deverá ficar nivelado com o 

piso, isento de saliências ou amassados

ITEM 02 – COBERTURA

2.1 – Remoção de telhamento danificado do ginásio e caminho ai ginásio
A retirada das telhas se referem a substituição das telhas danificadas e auxílio na colocação 

e montagem das calhas metálicas. As telhas danificadas deverão ser retiradas, obedecendo 

aos  critérios  de  segurança  do  trabalho  recomendados.  Após  a  demolição  todo  o  material 

deverá  ser  transportado  para  local  devidamente  cadastrado  pela  prefeitura  municipal  de 

Tramandaí.

2.2 – Telhamento com telha de alumínio E=5mm

As telhas novas a serem colocadas serão do tipo metálicas padrão TP 40, com chapa nº 26, 

correspondente  a  espessura  de  0,50mm,  fixadas  com  parafuso  10  x  11/2”  nas  tersas  de 

madeira, com 4 parafusos por tersa por telha; considerando a inclinação existente de mais de 

20%, o recobrimento lateral será de 1 ½ de onda. Obs: seguir as orientações do fabricante com 

relação ao transporte e montagem do telhado

2.3 – Telhamento com telha translucida

A telha  ondulada  existente  será  substituída  por  telha  TP 40  chapa  0,50mm,  conforme 

indicado no projeto. Em cada água do telhado receberá três tiras de telha translucida leitosa TP 

40 1,00mm, sendo cada tira composta pela largura de uma telha.

2.4 – Telhamento com telha de fibrocimento E=5mm do caminho de acesso ao ginásio

A cobertura do caminho de acesso ao ginasio será de telha ondulada de fibrocimento com 

espessura de 6mm, fixada em estrutura de madeira existente com parafusos dem vedação e 

fixadores apropriados mantendo a mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar 
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plano,  sem  “colos”  ou  “ondas”.  A colocação  das  telhas  será  iniciada  das  bordas  para  a 

cumeeira, evitando o corte das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do 

beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As telhas deverão apresentar 

encaixes  para  sobreposição  perfeitos.  Qualquer  que  seja  a  estrutura  empregada  deverá 

atender às normas técnicas da ABNT. 

ITEM 03 – PINTURA

3.1 – Hidrojateamento de paredes e piso da quadra

Neste item incluem-se a limpeza das superfícies de pisos e paredes. Deverá ser utilizado 

jato d’água de alta pressão para limpeza completa 

3.2 – Pintura externa acrílica das paredes do ginásio

Os serviços de pintura deverão ser executados somente por profissionais de comprovada 

competência e de acordo com as recomendações dos fabricantes. 

Todas  as  superfícies  a  pintar,  repintar  ou  revestir,  serão  minuciosamente  examinadas, 

cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento 

a que se destinam. 

Tomar-se-ão todos os cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento nas 

superfícies não destinadas à  pintura,  as quais  serão protegidas com papel,  fitas,  celulose, 

tapumes, enceramentos provisórios ou equivalentes. 

Os  respingos  inevitáveis  serão  removidos  com  solventes  adequados  enquanto  a  tinta 

estiver fresca. 

A segunda demão só poderá ser aplicada 24 horas após a primeira demão, observando-se 

que esteja inteiramente seca, e serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias até que 

se obtenha a cobertura uniforme desejada. 

Deverá  ser  executada  pintura  com  tinta  acrílica  semi-brilho  branca.  Cada  demão  terá 

intervalo de no mínimo 6 horas 

3.3 – Pintura interna acrílica das paredes do ginásio

Os serviços de pintura deverão ser executados somente por profissionais de comprovada 

competência e de acordo com as recomendações dos fabricantes. 
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Todas  as  superfícies  a  pintar,  repintar  ou  revestir,  serão  minuciosamente  examinadas, 

cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento 

a que se destinam. 

Tomar-se-ão todos os cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento nas 

superfícies não destinadas à  pintura,  as quais  serão protegidas com papel,  fitas,  celulose, 

tapumes, enceramentos provisórios ou equivalentes. 

Os  respingos  inevitáveis  serão  removidos  com  solventes  adequados  enquanto  a  tinta 

estiver fresca. 

A segunda demão só poderá ser aplicada 24 horas após a primeira demão, observando-se 

que esteja inteiramente seca, e serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias até que 

se obtenha a cobertura uniforme desejada. 

Deverá  ser  executada  pintura  com  tinta  acrílica  semi-brilho  branca.  Cada  demão  terá 

intervalo de no mínimo 6 horas 

3.4 – Demarcação das quadras esportivas 5cm largura (futebol, basquete e vólei)

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

tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os respectivos esportes conforme 

planta de marcação. A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente 

seco e isento de poeira, com espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 

horas. 

ITEM 04 – ESQUADRIA

4.1 – Retirada das janelas de vidro existentes
A retirada das janelas danificadas deverá ser feita, obedecendo aos critérios de segurança 

do trabalho recomendados. Após a retirada todo o material deverá ser transportado para local 

devidamente cadastrado pela prefeitura municipal de Tramandaí.

4.2 - Cobogó em concreto (elemento Vazado)
Deverão ser instalados os elementos vazados produzidos em concreto no lugar das janelas 

de vidro que foram retiradas as dimensões devem ser consultadas a prefeitura municipal de 

Tramandaí, os cobogos devem ser assentados com argamassa traço 1:4 de cimento e areia. 
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podendo ser aplicados em qualquer paramento em que se deseje permitir  a passagem de 

iluminação e de ventilação. 

4.3 - Portão de abrir 2,00x2,10 em chapa de aço
Esquadrias e ferragens: As  esquadrias obedecerão às dimensões constantes no projeto 

arquitetônico.  Sua colocação e montagem deverão ser feitas de modo a apresentarem um 

perfeito prumo e esquadro.

O portão será  confeccionado em tubo de aço galvanizado a fogo com parede mínima de 

2,55  mm²,  sobre  os  quais  será  aplicado  fundo  anticorrosivo  e  posterior  pintura  em  duas 

demãos com tinta esmalte de alta resistência nas cores. Os portões de  correr, deverão ter 

fechaduras próprias para ambiente externo e deverão ter possibilidade de trancar a cadeado ou 

a chave.

Os portões deverão ter a estrutura reforçada. Os trilhos dos portões de correr deverão ser 

fixados com chumbadores em bases de concreto no piso. O trilho deverá ficar nivelado com o 

piso, isento de saliências ou amassados

4.4 - Portão de abrir 3,15x2,10 em chapa de aço
Esquadrias e ferragens: As  esquadrias obedecerão às dimensões constantes no projeto 

arquitetônico.  Sua colocação e montagem deverão ser feitas de modo a apresentarem um 

perfeito prumo e esquadro.

O portão será  confeccionado em tubo de aço galvanizado a fogo com parede mínima de 

2,55  mm²,  sobre  os  quais  será  aplicado  fundo  anticorrosivo  e  posterior  pintura  em  duas 

demãos com tinta esmalte de alta resistência nas cores. Os portões de  correr, deverão ter 

fechaduras próprias para ambiente externo e deverão ter possibilidade de trancar a cadeado ou 

a chave.

Os portões deverão ter a estrutura reforçada. Os trilhos dos portões de correr deverão ser 

fixados com chumbadores em bases de concreto no piso. O trilho deverá ficar nivelado com o 

piso, isento de saliências ou amassados

4.5 - Portas de abrir interna 0,70x2,10 para banheiros
O produto  deve  apresentar  superfície  lisa,  sem  deformações  e  coloração  homogênea, 

pronta para receber pintura. A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixação 

do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nível e o esquadro. Duas dobradiças 

deverão ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro da folha de porta para 

serem parafusadas no marco. Assentamento: Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre 

o  marco  /  batente  e  o  requadramento  do  vão,  na  parte  superior  e  em  três  pontos  equi-

espaçados em cada lateral do vão; não aplicar na posição da testa da fechadura. 
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4.6 - Portas de abrir interna 0,80x2,10 para cozinha
O produto  deve  apresentar  superfície  lisa,  sem  deformações  e  coloração  homogênea, 

pronta para receber pintura. A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixação 

do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nível e o esquadro. Duas dobradiças 

deverão ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro da folha de porta para 

serem parafusadas no marco. Assentamento: Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre 

o  marco  /  batente  e  o  requadramento  do  vão,  na  parte  superior  e  em  três  pontos  equi-

espaçados em cada lateral do vão; não aplicar na posição da testa da fechadura. 

4.7 - Janelas 1,00x1,00 de correr
As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados 

e nivelados com o contramarco. Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5 cm, de acordo 

com o fabricante. A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 

verificando  se  as  alavancas  ficam  suficientemente  afastadas  das  paredes  para  a  ampla 

liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: Para o chumbamento toda 

a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento. No momento da 

instalação  do  caixilho  propriamente  dito,  deve  haver  vedação  com  mastique  nos  cantos 

inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 

4.8 - Janelas banheiro 0,60x0,60
As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados 

e nivelados com o contramarco. Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5 cm, de acordo 

com o fabricante. A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 

verificando  se  as  alavancas  ficam  suficientemente  afastadas  das  paredes  para  a  ampla 

liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: Para o chumbamento toda 

a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento. No momento da 

instalação  do  caixilho  propriamente  dito,  deve  haver  vedação  com  mastique  nos  cantos 

inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 

4.9 - Grade de ferro para janelas
Deverão ser instaladas grades de ferro em todas as janelas do ginásio. As grades serão de 

tubo de ferro quadrado dimensões 25x25 mm espessura 1,50 mm, fixados por chumbadores de 

ferro cimentados em bases de concreto.

ITEM 05 - HIDRÁULICA

5.1 - Vaso sanitário
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O vaso sanitário  será com caixa acoplada em louça branca padrão simples do mesmo 

fabricante do lavatório 

5.2 - Lavatório com coluna
O lavatório será de louca branca  com coluna  padrão  simples com ladrão nas dimensões 

aproximadas de 53x43cm, as ferragens de fixação serão em metal cromado o sifão 1” x ¼,0 

1,torneira de pressão. 

5.3 - Revisão do sistema hidráulico de água fria e esgoto 
As  instalações  hidráulicas  obedecerão  rigorosamente  às  normas  brasileiras  e 

internacionais,  quando  necessário,  de  acordo  com  o  projeto,  especificações  e  memoriais 

específicos. A revisão das instalações hidráulicas deverá ser completa, incluindo tubulações, 

troca de peças e acessórios hidráulicos. 

ITEM 06 – ELÉTRICA

6.1 - Revisão do sistema elétrico (tubulação e fiação )

As instalações elétricas obedecerão rigorosamente às normas brasileiras e internacionais, 

quando  necessário,  de  acordo  com  o  projeto,  especificações  e  memoriais  específicos.  A 

revisão das instalações elétricas deverá ser completa, incluindo tubulações,  fiações, troca de 

peças e acessórios elétricos. 

6.2 - Quadro de distribuição para 16 disjuntores

Deverá ser instalado quadro de distribuição para 16 disjuntores em PVC 

6.3 - Poste de entrada de energia trifásico

A alimentação será em circuito trifásico, justificado pelo fato de as cargas estarem distantes 

da medição, sendo necessário o maior número de fases possíveis para compensar a queda de 

tensão proporcionada. 

6.4 - Luminária com lampada 400W vapor metálico

 Deverá ser instalado luminárias com lâmpadas de 400W de vapor metálico

6.5 - Lampada vapor metálico 400W
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Para melhor  iluminação da quadra deverá  ser  instaladas lâmpadas de 400W de vapor 

metálico

6.6 - Reator vapor metálico 400W 220V uso externo

Deverá  ser  instalado  reator  de  vapor  metálico  400W,  para  uso  externo,  devido  a 

agressividade do nosso meio ambiente.

6.7 - Grades para luminárias e refletores

Deverão ser instaladas grades de ferro em todas as janelas do ginásio. As grades serão de 

tubo de ferro quadrado dimensões 25x25 mm espessura 1,50 mm, fixados por chumbadores de 

ferro cimentados em bases de concreto.

6.8 - Refletores led 100W bivolt uso externo

Para melhor iluminação da área externa do ginásio deverão ser instalados refletores 100W, 

estes refletores devem ser ligados a fotocélulas.

ITEM 07 – OUTROS

7.1 - Forro em PVC, com estrutura existente

O forro será PVC, largura de 100mm, com rodaforro de PVC. A fixação do forro será com 

barroteamento de madeira de lei, de 2,5 x 5,0 cm, colocados a cada  50 cm. 

7.2 -  Conjunto para quadra de vólei (postes e rede)

Fornecimento de par de postes oficial completo com rede para voleibol, todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: execução de esperas 

para a fixação dos postes, em tubo de PVC, com tampas removíveis em ferro galvanizado, 

inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e instalação de par de postes removíveis para 

voleibol, em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 3", providos de ganchos especiais para a 

fixação da rede,  roldana e  carretilha,  com acabamento  em esmalte  verde;  fornecimento  e 

instalação de rede para voleibol à base de resina de poliamida (náilon), com malha de 10 x 10 

cm, fio com espessura de 2 mm, com acabamento nos quatro lados em lona.
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É possível a aceitação de modelos prontos de mercado,  desde que comprovadas suas 

dimensões oficiais e adequação ao uso externo;  

7.3 - Conjunto para quadra de futsal (traves 3,00x2,00 e redes)
Fornecimento  de  trave  completa  com  rede  para  futebol  de  salão,  todos  os  materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: execução de esperas 

para  a  fixação  da trave,  em tubo  de PVC,  com tampas removíveis  em ferro  galvanizado, 

inclusive tubo dreno em PVC; fornecimento e instalação de trave removível para futebol de 

salão, nas dimensões oficiais de 3 x 2 x 1 m, em tubo de aço galvanizado, providos de ganchos 

especiais  para  a  fixação  da  rede,  com  acabamento  em  esmalte  verde;  fornecimento  e 

instalação de rede para futebol de salão à base de resina de poliamida (náilon), com malha de 

10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm 

É possível a aceitação de modelos prontos de mercado,  desde que comprovadas suas 

dimensões oficiais e adequação ao uso externo; 

7.3 – Playground Infantil

Especificações Para as áreas de Playground serão empregados brinquedos de eucalipto 

tratado por processo de autoclave,  Deve-se ainda atentar para que os brinquedos estejam 

seguramente fixados no solo de modo a garantir a integridade de seus usuários. 

Para isso também se deve assegurar que bases em concreto não fiquem salientes e que os 

lastros de areia sejam generosos. 

Os brinquedos em eucalipto não devem conter farpas, sendo suas superfícies bem lixadas 

e lisas.  As estruturas e peças metálicas não devem possuir  rebarbas,  devendo ser lisas e 

polidas,  as junções devem ser bem soldadas e lixadas e devem ainda receber tratamento 

antiferrugem por fosfatização e pintura esmalte na cor branca. 

Gira-gira O equipamento deverá ser construído por tubos metálicos de diâmetro é variável. 

Os tubos devem ser conectados por meio de parafusos ou solda ao lastro de concreto da 

fundação através de consolo metálico concretados/chumbados junto à base. Toda a estrutura 

metálica deve receber tratamento com proteção anticorrosão por fosfatização e pintura esmalte 

na cor branca. Anterior à aplicação do fundo anticorrosivo, deve-se eliminar pontos de solda e 

rebarbas a fim de garantir uma aplicação uniforme e eficiente do acabamento e da segurança 

na posterior utilização do equipamento lúdico. Os assentos do equipamento deverão ser em 

chapa maciça de madeira de lei, de alta densidade, enceradas. Para fixação junto à estrutura 

metálica dever-se-á utilizar sistema de cantoneiras metálicas e parafusos. Deve-se atentar para 

a utilização de gaxetas de madeira para vedação e acabamento sobre a furação dos parafusos, 
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como medida de segurança para a utilização do equipamento. O assento deve possuir furação 

conforme explicitado em projeto arquitetônico e abaulamento junto ao centro para garantir que 

não acumule água junto à sua superfície. 

Brinquedos  em  eucalipto  Os  demais  brinquedos  correlacionados  em  projeto  serão 

adquiridos via fornecedor, dispensando sua fabricação em canteiro. Os brinquedos deverão ser 

em  madeira  de  eucalipto.  A  madeira  deve  possuir  tratamento  contra  fungos,  cupins, 

apodrecimento etc., de preferência a base de autoclave. 

1. Gangorra Dupla: Construído em tronco de eucalipto do tipo citriodora com tratamento em 

autoclave. Composto por 02 gangorras com apoio de segurança e pneus para reduzir o atrito 

com o chão.  Os assentos  não deverão possuir  bordas,  saliências ou rebarbas,  garantindo 

segurança do uso de tal equipamento.
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2. Escorregador Grande: Construído em tronco de eucalipto do tipo citriodora com tratamento 

em autoclave. Composto por 01 escada com apoios e 01 prancha de escorregar com face lisa, 

não contendo farpas, devidamente emparelhadas, isentas de bordas, saliências, rebarbas ou 

irregularidades, garantindo segurança do uso de tal equipamento.

3.  Balanço Triplo:  Construído em tronco de eucalipto do tipo citriodora com tratamento em 

autoclave. Composto por 03 balanços sustentados por 03 travessões na horizontal e 06 pilares. 

Os  assentos  deverão  ser  em  madeira  ou  material  emborrachado,  não  possuírem  bordas, 

saliências  ou  rebarbas,  garantindo  segurança  do  uso  de  tal  equipamento.  Sistemas  de 

correntes em elo de 5mm galvanizadas ou tirantes deverão receber capa plástica grossa de 

proteção, para evitar abrasão com o contato.
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4. Ranger: Construído em tronco de eucalipto do tipo citriodora com tratamento em autoclave. 

Composto por 01 balanço de corrente com 01 pneu ou banco, 01 escada inclinada de cordas e 

02 escadas inclinadas de madeira (sendo 01 pequena e 01 grande e larga). As cordas devem 

ser em algodão trançado, possuir espessura igual ou superior a de 1,5cm de diâmetro, e serem 

presas às partes sólidas da estrutura do brinquedo através de nós firmes e resistentes.

5.  Escada  Horizontal  Flutuante:  Construído  em  tronco  de  eucalipto  do  tipo  citriodora  com 

tratamento em autoclave. Composto por 01 escada horizontal contendo 07 degraus em tubo 

galvanizados de 1.1/4’’,  sustentado por 04 troncos na vertical com apoio de segurança. Os 

troncos devem ser bem lixados, sem saliências ou rebarbas, garantindo segurança de uso de 

tal equipamento.
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6. Barreira: Construído em tronco de eucalipto do tipo citriodora com tratamento em autoclave. 

Composto por 02 troncos chumbados e 7 troncos fixados na horizontal, formando uma barreira. 

Os troncos devem ser bem lixados, sem saliências ou rebarbas, garantindo segurança de uso 

de tal equipamento. Parafusos devem receber capa de proteção plástica a fim de não ficarem 

expostos. 

ITEM 08 – PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

8.1 - Extintor ABC – 2A 20BC 4KG
Os extintores de incêndio a serem instalados, deverão possuir Selos de Conformidade do 

INMETRO e atenderem ao Modelo, Tipo e Capacidade indicada no Plano de Prevenção Contra 

Incêndio. Os extintores deverão ser extintores de incêndio com carga de pó químico ABC tipo 

pressurização direta de 4 Kg conforme NBR 10721.

Quanto a instalação dos extintores os mesmos deverão ser instalados conforme o projeto, 

para atender as áreas de coberturas o qual foi  projetado, sendo sua fixação com suportes 

apropriados que acompanham o equipamento instalados a uma altura entre 0,20m e 1,60m do 

piso  acabado,  considerando  a  borda  inferior  e  a  parte  superior  respectivamente,  podendo 

optar-se por suportes de chão adequado a cada tipo de extintor, sendo que o mesmo deverá 

ser sinalizado com placas que atendam a NBR-13.435 (ABNT) e seu acesso deverá ter uma 

área livre de 1,00m x 1,00m conforme

8.2 – Luminaria de emêrgencia 30leds, potencia 2W
O sistema de iluminação de emergência projetado deverá atender a iluminação mínima a 

qual foi projetada, sendo os equipamento deverão possuir certificação de qualidade e atender 

ao prescrito em norma, e deverá ter autonomia mínima de 1 hora de funcionamento, garantindo 

a intensidade de luz, sendo sua instalação nos pontos conforme determinado em projeto, 

devendo ser instaladas a um intervalo máximo de 15m e a uma altura entre 2,20m e 3,75m 
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tendo seu foco de luz projetado sem obstrução a área a ser iluminada, quando instalados em 

rotas de fuga deverão ser instalados de forma que o facho de luz esteja no mesmo sentido de 

fuga para evitar o ofuscamento das pessoas, os condutores elétricos e eletro dutos a serem 

usados na instalação do sistema de iluminação deverão ser do tipo anti chama.

Deverão ser instalados três módulos de iluminação de emergência a led com bateria 6V 

2.8Ah recarregável de chumbo - ácido selada, consumo de energia entre 1,8 e 2W, e vida útil 

de 50000 horas.

8.3 – Placas de sinalização 
O sistema de sinalização das saídas de emergência deverá atender a NBR, sendo que 

todas as rotas de Saídas deverão estar sinalizadas com placas em PVC e a inscrição com tinta

Fotoluminescente com dizeres “SAÍDA” sendo com tamanho de no mínimo 15cm x 30cm com o 

fundo em verde musgo.

A instalação das placas deve obedecer ao Plano de Prevenção Contra Incêndio quanto a 

sua

8.4 – Barras Antipanico

Barra Anti Pânico Push Horizontal, acabamento anodizado, estrutura em aço tratado, barra 

de acionamento em alumínio anodizado. 

Deve ser fixada nas portas, após instaladas o acionamento deverá ser realizado pelo lado 

interno através do tubo acionador redondo de 7/8” para abertura da porta com simples toque.

Sua função é possibilitar o destravamento imediato da porta, mediante um acionamento 

simples através de uma pressão exercida na barra. A barra deve ter Certificado internacional de 

ensaio  completo  de  qualidade  UNE-EN 1125-1997;  atender  a  NBR 11785.  Deve  conter  4 

suportes para barra, 2 tubos acionadores, 1 contra-testa, 2 hastes com acabamento e 2 trincos 

(superior e inferior).

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.
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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 a Natália Benchimol Maggi 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: CONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA, valor R$ 45.000,00 

(Quarenta e cinco Mil Reais).

Tramandaí, 27 de Abril de 2018.

_______________________

Eng. Civil Guilherme da Rosa

CREA-SC 130.237-6
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