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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  
1.1 – PLACA DA OBRA  
  Deverá ser fixada placa contendo todas as informações da obra, em local a ser 
definido no início dos serviços pela fiscalização, obedecendo ao padrão definido em 
orçamento, dimensões de (3,00x2,0m), sobre peças de madeira 3”x 2”.  

Deverão ser observadas e retiradas previamente, as interferências com galhos, 
arames e etc..., para assegurar a colocação e a perfeita visualização das placas. As 
placas de obra serão executadas em lonas com plotagem gráficas.  

Os suportes serão de seção quadrada com 7,5 cm de lado e 3,0m de altura, em 
madeira de lei da região, imunizado com tratamento em autoclave a vácuo e pressão com 
preservativo hidrossolúvel Wolmanit – CB, de acordo com a determinação da lei 58.016 
de 18.03.66, chanfrados nos quatro cantos, tendo uma das extremidades a forma bisel 
duplo.  

Os parafusos serão tipo francês, galvanizado. Como proteção adicional, serão 
colocados ilhoses de borracha especial nos furos das placas (“Gromnetc”) ou ilhoses de 
alumínio assentados sobre arruelas de fibra.  

Estão inclusos neste item todos os equipamentos, materiais e mão de obra, 
necessários ao fornecimento, transporte e colocação das placas no campo, inclusive a 
fixação das mesmas nos locais indicados.  

O fornecimento e colocação das placas em campo deverão seguir as instruções 
da FISCALIZAÇÃO através dos projetos executivos ou instruções de campo, 
determinando a maneira de sua aplicação e locais. 

O modelo de placa de obra deverá ser o utilizado pelo Governo do Estado do 
Pará, constando as seguintes informações: 

 Nome e registro do responsável técnico pelo projeto; 
 Nome e registro do responsável pela execução; 
 Dados da contratada; 
 Valor global da obra. 

 
1.2 – LICENÇAS E TAXAS DE OBRA (ACIMA DE 500 M²) 
 Para os serviços de licenças e taxas de obra, foram considerado as seguintes: 

 Taxa do CREA (ART ou RRT e CAT); 
 Ligação provisória de luz e água. 

 
1.3 – TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E=10MM (H=2,20M) 
 Deverá ser executado tapume c/ chapa de madeirit e=10mm na fachada frontal e 
lateral esquerda com altura de 2,20m e 57,00m de comprimento, totalizando 125,40 m². 
As chapas de madeirit deverão ser fixadas em peças de madeira 3’’x2’’, espaçadas a 
2,00m. O tapume deverá ser pintado com cal virgem nas duas faces. 
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1.4 – BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO 
 Será construído para almoxarifado, barracão em tábuas de madeira forte, 
equivalente da região, sendo utilizado cobertura em telha fibrotex (1,22x0,55m), e=4mm. 
O barracão deverá ser pintado com cal virgem. 
1.5 – LOCAÇÃO DE OBRA A TRENA 
 Ficará sob responsabilidade direta da contratada a locação da obra, que deverá 
ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o 
de implantação, quanto a níveis e cotas estabelecidas neles. Além das plantas acima 
citadas, será relevante o atendimento ao projeto de fundações, para execução do 
gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tábuas niveladas, fixadas 
para resistir à tensão dos fios sem oscilação e sem movimento. A locação será por eixos 
ou faces de paredes. Caso necessário, deve-se sempre utilizar aparelhos topográficos de 
maior precisão para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas. 
 A ocorrência de erro na locação da obra implicará à empreiteira a obrigação de 
proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato as devidas 
modificações, demolições e reposições que assim se fizerem necessárias, sob 
aprovação, ou não, da fiscalização da equipe técnica. 
 Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de 
licenciamentos, alvará, habite-se ou em reparos e demolições para atendimento de 
exigência dos órgãos municipais e estaduais, será de inteira responsabilidade da 
empreiteira, que arcará com todos os custos pertinentes. 
 Após ser finalizada a locação, a empreiteira procederá ao aferimento das 
dimensões, alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que 
constam no projeto aprovado, de acordo com as reais condições encontradas no local da 
obra. Havendo relevantes divergências entre as reais condições existentes no local da 
obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverão ser comunicados, 
por escrito, à fiscalização do contratante, que responderá em tempo hábil quais 
providências deverão ser tomadas. 
 A locação da obra deverá ser feita pelos eixos das paredes e estar rigorosamente 
de acordo com a planta de locação. Deve ser feita no esquadro e nível. Quanto ao 
gabarito, será executado em madeira equivalente da região, com guias de 2,50 m x 15 
cm em escoras cravadas a 60cm de profundidade, com espaçamento de 2,00 m. Nas 
guias serão marcadas as posições das estacas e pilares. 
1.6 – LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA 
 O piso da área de implantação da quadra poliesportiva é constituído de grama 
esmeralda, com isso, faz-se necessário e remoção do material com auxílio de enxada 
para execução dos serviços preliminares, totalizando 709,05 m2. 
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1.7 – BOTA-FORA MANUAL COM DMT=200m 
 Será realizado bota-fora de 42,24 m³ de material, provenientes dos serviços de 
limpeza. 
 
2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 
2.1 – ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
 De acordo com a memória de cálculo, foi considerado 2 visitas semanais, com 8 
horas diárias de trabalho do Engenheiro Civil, para o acompanhamento da obra. 
2.2 – MESTRE DE OBRA 
 O Mestre de obras deverá acompanhar a obra do início até o término (4 meses). A 
função do mesmo deverá ser comprovada em carteira de trabalho para o Setor de 
Engenharia da SEDUC e Prefeitura. 
 
3 MOVIMENTO DE TERRA 
3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 – ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNIDADE 
 Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno 
da construção existência de antigos aterros, será necessário de imediato realizar estudos 
de prospecção geotécnica (sondagem) para determinar as características de suporte à 
ruptura do tipo de solo, inclusive cabendo à empreiteira tomar todas as providências 
pertinentes à correção das deficiências que forem detectadas,  a fim de que alcance o 
objetivo de assentar as fundações num solo estabilizado e compatível com as cargas 
atuantes provindas da superestrutura. 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta 
especificação, todas as prescrições da NBR 6122.  
 Para a execução das sapatas, deverão ser feitas 18 (dezoito) cavas, medindo 
1,50x1,50x1,60m, do nível +0,00 até o -1,60m, conforme projeto estrutural, totalizando 
64,80 m³ de escavação. 
 Para os blocos da mureta da quadra, deverão ser feitos 09 (nove) cavas, medindo 
0,30x0,30x0,40m, totalizando 0,32m³ de aterro. Enquanto que para os blocos da 
alvenaria de contenção, deverão ser executados com as dimensões de 0,30x0,30x0,40m, 
totalizando 7,56 m³. 
 Para as vigas baldrames da mureta da quadra, deverá ser escavado em uma 
extensão de 30,83; largura de 0,30m e profundidade de 0,40m, totalizando 3,70 m³. 
 Deverá ser escavado 2 (duas) cavas de 0,80x0,80x0,80m para implantação das 
caixas de inspeção de águas pluviais e 5 (cinco) cavas de 0,50x0,50x0,30 para 
implantação de caixas de inspeção de SPDA. Deverá também ser escavado cava 
retangular, medindo 20,69m, largura 0,40m e profundidade de 0,37m para implantação 
de canaleta de drenagem, conforme projeto arquitetônico. 
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3.5 – REATERRO 
 Trata-se de serviço relacionado ao reaterro da área escavada para a 
infraestrutura. Deverá ser executado reaterro de 48,60 m³ nas 18 (dezoito) cavas 
executadas para implantação das sapatas. 
3.6 – BOTA-FORA 
 Deverá ser executado para a fundação das valas reaterro apiloado em camadas 
de 20 cm, utilizando material resultante das escavações iniciais, desde que apresentem 
características de bom índice de compactação, devendo ser rejeitado todo o material da 
camada orgânica do solo. Após o reaterro, o terreno deverá ser devidamente 
regularizado e compactado manualmente através de soquete apropriada ao tipo de solo, 
nos dois sentidos, de maneira a obter um adensamento adequado a resistir às cargas 
sem sofrer deformações. Neste serviço inclui a compactação vigorosa do fundo da vala 
com soquete apropriado para evitar problemas posteriores com o assentamento das 
alvenarias. 
3.7 – ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APILOAMENTO 
 Compreende ao aterro que será implantado na área da quadra, para atingir a cota 
de projeto. Após execução da fundação e alvenaria de contenção, todo o piso da quadra 
deverá ser aterrado com material arenoso de 1° categoria, compactados com 
compactador de solo CM-13, em camadas de 10cm, totalizando 209,30 m³. Próximo aos 
pilares e bases deve-se proceder à compactação com placas vibratórias, de modo a 
obter-se pelo menos 100% de compactação na energia do proctor modificado. 
 
4 INFRAESTRUTURA 
 Para a infraestrutura da quadra foram adotadas fundações do tipo sapata isolada 
e blocos de fundação, conforme projeto estrutural. As sapatas terão medidas de 
1,50x1,50x0,35 m, enquanto que os blocos de fundação terão 0,30x0,30x0,40 m. 

 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM 
Antes da colocação das armaduras, deverá ser executado lastro de concreto 

magro, com espessura de 3cm, traço 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

 ARMADURA 
As sapatas serão armadas em aço CA-50 10 mm. A armadura não poderá ficar 

em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso à distância mínima prevista em 
norma e no projeto estrutural. Para isso serão empregados afastadores de armadura dos 
tipos “clipes” plásticos ou pastilhas de argamassa. Os pilares de apoio da cobertura terão 
seção de 55x50 cm, armadura principal aço CA50 12.5mm e estribos em aço CA60 de 
5.0mm. Enquanto que os pilares da mureta da quadra e da alvenaria de contenção, terão 
como armadura principal aço CA50 de 10.0mm e estribos em aço CA60 de 5.0mm. 
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Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, 
devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do 
lançamento do concreto. Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto 
armado, deverão passar por um processo de limpeza prévia, e deverão estar isentas de 
corrosão, defeitos, etc. 

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as 
posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. As 
armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de 
cimento, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da forma 
e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto a nata deverá ser 
removida. 

 FÔRMA 
As fôrmas das sapatas deverão ser confeccionadas com tábuas de 2,5cm, não 

aparelhada, maçaranduba, angelim ou equivalente da região, de acordo com as medidas 
determinadas em projeto. Antes do início da concretagem, deverá ser aplicado produtos 
antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da 
fôrma antes da colocação da armadura. 

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e 
corrigidos permanente antes e durante o lançamento do concreto. 

As fôrmas deverão ser mantidas no local até que o concreto tenha adquirido 
resistência para suportar com segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes, 
e as superfícies tenha suficiente dureza para não sofrerem danos na ocasião de sua 
retirada. 

A contratada providenciará a retirada das formas obedecendo à NBR 6118/2007 
de maneira a não prejudicar as peças executadas. O prazo mínimo para a retirada das 
formas deverão ser de 3 (três) dias para faces laterais das sapatas. 

 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO) 
Entende-se como concreto estrutural à aglutinação de agregados que após o 

processo de cura adquire forma e rigidez suficiente para satisfazer as características 
determinadas no projeto estrutural. A fim de se evitar quaisquer variações de coloração 
ou textura, deverão ser empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme, 
cimento de uma só marca e tipo. Os agregados deverão ser igualmente de coloração 
uniforme, de uma única procedência e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável a 
lavagem completa dos mesmos. 

O concreto deverá ter resistência à compressão (Fck)= 25 MPa, módulo de 
elasticidade secante (ECS) 238000 kgf/cm2, desenvolvido no traço 1:4:6, virado em 
betoneira, constituído de cimento, areia, seixo e com fator água – cimento igual ou inferior 
a 0,50. A resistência, deverá ser verificada através de ensaios laboratoriais, 
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especialmente pelo critério do rompimento de corpos de provas, nos prazos definidos 
para estes tipos de verificação, conforme recomenda as normas técnicas. 

O preparo do concreto será regido pela NBR – 12655 – Preparo Controle e 
Recebimento. Da técnica de dosagem do concreto, deverá resultar um produto final 
homogêneo e de traço tal que assegure:  

- Uma massa plástica trabalhável de acordo com as dimensões e moldagens das 
peças;  

- Durabilidade e resistência conforme especificado no projeto;  
- Concreto Fck=20 MPa, preparo, lançamento e aplicação.  
A contratada deverá garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a 

concretagem. O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por 
vibradores de forma. Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento 
compatível com as posições e os tamanhos das peças a serem concretadas. 
4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 – BLOCO DE CONCRETO E VIGA BALDRAME EM CONCRETO 
CICLÓPICO C/ PEDRA PRETA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO). 
 As muretas da quadra terão 09 (nove) blocos de fundação medindo 
0,30x0,30x0,40 m. As vigas baldrames da mureta da quadra e mureta de contenção 
serão constituídas de concreto ciclópico com pedra preta, com seção de 0,30x0,40 (LxH). 

- Normas Técnicas Relacionadas 
 ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de 

prova; 
 ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 
 ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos; 
 ABNT NBR 6120, Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 
 ABNT NBR 6123, Forças devidas ao vento em edificações; 
 ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão; 
 ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 
 ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 
 ABNT NBR 15696, Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, 

dimensionamento e procedimentos executivos. 
 
5 SUPERESTRUTURA 
5.1 – CONCRETO ARMADO 
5.1.1 – PILARES – MURETA E CONTENÇÃO 

 ARMADURA 
Os pilares da mureta da quadra e mureta de contenção terão seção de 12x25 cm, 

armados em aço CA-50 de 10.0mm (armadura principal) e aço CA-60 de 5.0mm 
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(estribos). A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se 
para isso à distância de 2,5cm de espaçamento.  

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, 
devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do 
lançamento do concreto. Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto 
armado deverão passar por um processo de limpeza prévia, e deverão estar isentas de 
corrosão, defeitos, etc. 

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as 
posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. As 
armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de 
cimento, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da forma 
e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto a nata deverá ser 
removida. 

 FÔRMA 
As fôrmas das sapatas deverão ser confeccionadas com tábuas de 2,5cm, não 

aparelhada, maçaranduba, angelim ou equivalente da região, de acordo com as medidas 
determinadas em projeto. Antes do início da concretagem, deverá ser aplicado produtos 
antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da 
fôrma antes da colocação da armadura. 

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e 
corrigidos permanente antes e durante o lançamento do concreto. 

As fôrmas deverão ser mantidas no local até que o concreto tenha adquirido 
resistência para suportar com segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes, 
e as superfícies tenha suficiente dureza para não sofrerem danos na ocasião de sua 
retirada. 

A contratada providenciará a retirada das formas obedecendo à NBR 6118/2007 
de maneira a não prejudicar as peças executadas. O prazo mínimo para a retirada das 
formas deverão ser de 3 (três) dias para faces laterais dos pilares. 

 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO) 
Entende-se como concreto estrutural à aglutinação de agregados que após o 

processo de cura adquire forma e rigidez suficiente para satisfazer as características 
determinadas no projeto estrutural. A fim de se evitar quaisquer variações de coloração 
ou textura, deverão ser empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme, 
cimento de uma só marca e tipo. Os agregados deverão ser igualmente de coloração 
uniforme, de uma única procedência e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável a 
lavagem completa dos mesmos. 

O concreto deverá ter resistência à compressão (Fck)= 25 MPa, módulo de 
elasticidade secante (ECS) 238000 kgf/cm2, desenvolvido no traço 1:4:6, virado em 
betoneira, constituído de cimento, areia, seixo e com fator água – cimento igual ou inferior 
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a 0,50. A resistência, deverá ser verificada através de ensaios laboratoriais, 
especialmente pelo critério do rompimento de corpos de provas, nos prazos definidos 
para estes tipos de verificação, conforme recomenda as normas técnicas. 

O preparo do concreto será regido pela NBR – 12655 – Preparo Controle e 
Recebimento. Da técnica de dosagem do concreto, deverá resultar um produto final 
homogêneo e de traço tal que assegure:  

- Uma massa plástica trabalhável de acordo com as dimensões e moldagens das 
peças;  

- Durabilidade e resistência conforme especificado no projeto;  
- Concreto Fck=20 MPa, preparo, lançamento e aplicação. 
A contratada deverá garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a 

concretagem. O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por 
vibradores de forma. Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento 
compatível com as posições e os tamanhos das peças a serem concretadas. 
5.1.2 – VIGAS MURETA 

 ARMAÇÃO  
As vigas da mureta terão seção de 15x40 cm, armados em aço CA-50 de 8.0mm 

(armadura principal) e aço CA-60 de 5.0mm (estribos). A armadura não poderá ficar em 
contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso à distância de 2,5cm de 
espaçamento.  

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, 
devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do 
lançamento do concreto. Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto 
armado deverão passar por um processo de limpeza prévia, e deverão estar isentas de 
corrosão, defeitos, etc. 

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as 
posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. As 
armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de 
cimento, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da forma 
e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto a nata deverá ser 
removida. 

 FÔRMA 
As fôrmas das sapatas deverão ser confeccionadas com tábuas de 2,5cm, não 

aparelhada, maçaranduba, angelim ou equivalente da região, de acordo com as medidas 
determinadas em projeto. Antes do início da concretagem, deverá ser aplicado produtos 
antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da 
fôrma antes da colocação da armadura. 

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e 
corrigidos permanente antes e durante o lançamento do concreto. 
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As fôrmas deverão ser mantidas no local até que o concreto tenha adquirido 
resistência para suportar com segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes, 
e as superfícies tenha suficiente dureza para não sofrerem danos na ocasião de sua 
retirada. 

A contratada providenciará a retirada das formas obedecendo à NBR 6118/2007 
de maneira a não prejudicar as peças executadas. O prazo mínimo para a retirada das 
formas deverão ser de 3 (três) dias para faces laterais das vigas, (14 quatorze) dias para 
faces interiores. 

 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO) 
Entende-se como concreto estrutural à aglutinação de agregados que após o 

processo de cura adquire forma e rigidez suficiente para satisfazer as características 
determinadas no projeto estrutural. A fim de se evitar quaisquer variações de coloração 
ou textura, deverão ser empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme, 
cimento de uma só marca e tipo. Os agregados deverão ser igualmente de coloração 
uniforme, de uma única procedência e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável a 
lavagem completa dos mesmos. 

O concreto deverá ter resistência à compressão (Fck)= 25 MPa, módulo de 
elasticidade secante (ECS) 238000 kgf/cm2, desenvolvido no traço 1:4:6, virado em 
betoneira, constituído de cimento, areia, seixo e com fator água – cimento igual ou inferior 
a 0,50. A resistência, deverá ser verificada através de ensaios laboratoriais, 
especialmente pelo critério do rompimento de corpos de provas, nos prazos definidos 
para estes tipos de verificação, conforme recomenda as normas técnicas. 

O preparo do concreto será regido pela NBR – 12655 – Preparo Controle e 
Recebimento. Da técnica de dosagem do concreto, deverá resultar um produto final 
homogêneo e de traço tal que assegure:  

- Uma massa plástica trabalhável de acordo com as dimensões e moldagens das 
peças;  

- Durabilidade e resistência conforme especificado no projeto;  
- Concreto Fck=20 MPa, preparo, lançamento e aplicação. 
 Para concretagem das vigas, serão usados 2,61 m³ de concreto. 
 A contratada deverá garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a 
concretagem. O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por 
vibradores de forma. Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento 
compatível com as posições e os tamanhos das peças a serem concretadas. 

- Normas Técnicas Relacionadas 

 ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de 
prova; 

 ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova 
cilíndricos; 
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 ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos; 
 ABNT NBR 6120, Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 
 ABNT NBR 6123, Forças devidas ao vento em edificações; 
 ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do módulo estático de elasticidade à 

compressão; 
 ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 
 ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto - Procedimento; 
 ABNT NBR 15696, Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, 

dimensionamento e procedimentos executivos. 
 
5.2 – ESTRUTURA METÁLICA 
5.2.1 – ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA – (INCL. PINTURA ANTI-
CORROSIVA). 
 São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e 
posteriormente das telhas metálicas leves.  O tipo de aço a ser adotado nos projetos de 
estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50, conforme projeto 
estrutural. 

 Parafusos para ligações principais – ASTM A325 – galvanizado a fogo;  
 Parafusos para ligações secundárias – ASTM A307-galvanizado a fogo;  
 Eletrodos para solda elétrica – AWS-E70XX;  
 Barras redondas para correntes – ASTM A36;  
 Chumbadores para fixação das chapas de base – ASTM A36;  
 Perfis de chapas dobradas – ASTM A36. 

Para o transporte das peças metálicas, deverão ser tomadas precauções 
adequadas para evitar amassamento, distorções e deformações das peças causadas por 
manuseio impróprio durante o embarque e armazenamento da estrutura metálica.  

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de 
contraventamentos provisórios para o transporte e armazenamento. As partes estruturais 
que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, de acordo com a 
solicitação do responsável pela fiscalização da obra. 

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as 
indicações contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para 
execução e especificações técnicas).  O manuseio das partes estruturais durante a 
montagem deverá ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes; as partes 
estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com 
as solicitações da FISCALIZAÇÃO.  

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e 
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. Deverão ser usados contraventamentos 
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provisórios de montagem em quantidades suficientes sempre que necessário e estes 
deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o exigir.  

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e 
deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, 
esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos 
de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. O FABRICANTE deverá fornecer 
"Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanto a defeitos de 
fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de 
entrega definitiva dos SERVIÇOS. 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de 
gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, 
carepa de laminação, furos, etc. 

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de 
acordo com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:  

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de 
primer epóxi de 40 micras cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquídico 
também com 40 micras de espessura em cada demão. Deverão ser respeitados os 
intervalos entre as demãos conforme a especificação dos fabricantes.  

Para a cor do esmalte alquídico é indicado o cinza grafite, conforme desenhos de 
arquitetura. 

- Normas Técnicas Relacionadas 
 ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de 

aço e concreto de edifícios; 
 ABNT NBR 6120, Cargas para cálculo de estruturas de edificações; 
 ABNT NBR 14762, Dimensionamento de perfis formados a frio; 
 AISC – Manual of Steel Estructure, 9° edition. 
  

6 SISTEMA DE VEDAÇÃO 
6.1.1 e 6.1.2 – ALVENARIA TIJOLO DE BARRO 

As paredes da mureta da quadra serão constituídas de tijolo cerâmico de 8 furos, 
medindo 9x14x19 cm, assentados a cutelo, tendo boa qualidade, bem cozidos, leves, 
duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima de 3% (três por cento), 
coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de absorção de 
umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cm². 

A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço 1:2:8, revolvida 
em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura desta argamassa não 
poderá ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverão obedecer às 
determinações de projeto. 
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As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serão executadas, no mínimo, 24 
horas após a impermeabilização desses elementos. Nesses serviços de 
impermeabilização deverão ser tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria 
fique estanque e, consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente. 

Quanto a alvenaria de contenção da quadra, esta deverá ser executada com tijolo 
cerâmico 8 furos, medindo 9x14x19 cm, assentados a singelo, tendo boa qualidade, bem 
cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima de 3% (três por 
cento), coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de absorção de 
umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cm². 
6.2.1– ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO. 

Na fachada frontal e posterior da quadra, deverá ser executado alambrado 
estruturado por tubos de aço galvanizado a fogo, tipo industrial, montante com diâmetro 
de 2", travessas e escoras com diâmetro de 1 ¼), tela de arame galvanizado, fio 12 BWG 
e malha quadrada de 5x5 cm, conforme projeto arquitetônico. 

Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda 
elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os 
locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, 
gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante. 

O alambrado deverá ser pintado com tinta alquídica de acabamento esmalte 
sintético brilhante, de forma pulverizada. 

- Normas Técnicas Relacionadas 
 ABNT NBR 6460, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da 

resistência à compressão; 
 ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria; 
 ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria – Forma e dimensões – 

Padronização; 
 ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e 

blocos cerâmicos – Procedimento; 
 ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos 

para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos. 
 

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 
As vigas baldrames de concreto armado e concreto ciclópico deverão ser 

impermeabilizadas com tinta asfáltica nas duas faces laterais. Antes de iniciar-se a 
aplicação do material, a superfície deverá estar limpa, retirada toda a sujeira e 
empecilhos que comprometam a eficiência do produto. Deverá ser aplicada 2 (duas) 
demãos do produto, sendo cada uma em sentidos diferentes, necessitando um tempo de 
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12 horas de intervalo entre as demãos. A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a 
superfície da fundação, conexões e interfaces com os demais elementos construtivos. 

- Normas Técnicas Relacionadas 
 ABNT NBR 9574, Execução de impermeabilização – Procedimento; 
 ABNT NBR 9575, Impermeabilização - Seleção e projeto; 
 ABNT NBR 9952, Manta asfáltica para impermeabilização. 

 
8 COBERTURA 
 A quadra terá cobertura constituída de 2 (duas) águas, com inclinação de 15° 
cada, conforme projeto arquitetônico. A cobertura será estruturada por terças de perfil C 
enrijecido, telhas trapezoidais de alumínio, e= 0,5mm, cumeeira em aço galvanizado e 
calha em chapa galvanizada n° 24, com seção de 20x20 cm. A calha deverá ser 
executada com inclinação de 0,5% para cada extremidade do telhado, conforme projeto. 

Para o cálculo de vazão de projeto da cobertura, cada água foi dividida em 2 
(dois) quadrantes de tamanhos iguais, medindo 16,90x10,32 m (CxL) cada. Aplicando o 

cálculo de área do telhado (𝑎 + ) 𝑥 𝑏, recomendando pela NBR 10.844, tendo: 

 a= largura do telhado; 
 h= altura do telhado; 
 b= comprimento do telhado. 

Constatou-se que cada quadrante possui uma área de 197,65 m².  

 Para o cálculo de vazão, aplicou a seguinte fórmula 𝑄𝑝: 
  

, sendo: 

 Qp: vazão de projeto; 
 I: Período de intensidade na região do projeto; 
 A= área da cobertura; 

Constatou-se que cada quadrante da cobertura possui uma vazão de 508,10 
L/Min, totalizando uma vazão de 1152,00 L/Min para cada água do telhado. 

- Normas Técnicas Relacionadas 
 ABNT NBR 14514: Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – 

Requisitos. 
Em todo o perímetro da quadra será implantado fechamento vertical com telhas 
trapezoidais de alumínio, e= 0,5mm, conforme projeto arquitetônico. 

 
9 REVESTIMENTOS 
9.1– CHAPISCO. 

Será aplicada, sobre a superfície a revestir, uma camada regular de argamassa 
forte e fluida denominada chapisco, no traço 1:3 (cimento, areia) acrescentando 
proporções adequadas de aditivo adesivo. A argamassa deverá ser projetada 
energicamente, de baixo para cima, contra a superfície a ser revestida. O chapisco se 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMOB 

CNPJ nº 05.149.182/0001-80 – End.: Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128 
Bairro: Centro - CEP 68.720-000 – Santarém Novo – Pará 

E-mail: eng.pmsn@gmail.com 
PÁGINA 15 DE 24 

fará tanto nas superfícies verticais ou horizontais de todas as paredes de alvenaria 
internas, externas e superfícies de concreto armado. A espessura do chapisco pode 
variar entre 4 a 7 mm. As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão 
limpas com vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse 
tipo de revestimento. Deverá ser aplicado um total de 389,68 m² de chapisco. 
9.2– REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADITV. PLÁST. 
 O reboco será executado em paredes internas e externas, traço 1:6:adit. plást. - 
preparo manual em betoneira de 400L ou 600L, espessura 2,0 cm. Deverá ser executado 
taliscas e aplicado manualmente, após completa pega dos chapiscos. O acabamento do 
reboco se faz em etapas: primeiramente será alisado com desempenadeira de madeira 
que dará uma superfície pouco áspera, e logo em seguida, será esponjado para dar um 
melhor acabamento. Ao final da obra, será aplicado um total de 306,22 m² de reboco. 
 
10 PAVIMENTAÇÃO 
10.1– PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPa, COM JUNTA PLÁSTICA, 
E=5 CM. 

Após os serviços de compactação do aterro e canalizações que por ventura 
venham a passar sob o piso, será aplicado piso em concreto moldado in loco, fck= 15 
MPa, traço 1:3:4, na espessura mínima de 5 cm, devendo ser reguada, com declividade 
de 0,5% para cada lado (lateral esquerda e direita). A superfície deverá ser quadriculada 
em painéis de 1,00 x 1,00 m, com junta plástica para dilatação de 2 x 0,02 x 0,003 m. 
Recomenda-se que a concretagem seja de maneira contínua, isto é, sem interrupções. 
Vale ressaltar que, previamente à concretagem deverão ser dispostos tubos galvanizados 
ou similares, para o encaixe dos equipamentos esportivos (redes de vôlei, tabela de 
basquete e trave de futsal e handebol), conforme projeto arquitetônico. 

Com a finalidade de manter as condições de hidratação do cimento e evitara 
fissuras por retração, deve-se fazer a cura do concreto com manta úmida ou aspersão de 
água por no mínimo 7 dias. 
10.2 – PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA 
REGULARIZADORA. 
 Após concretagem, regularização e cura da base, será aplicado piso de alta 
resistência, espessura de 8mm, incluindo junta de dilatação plásticas e polimento 
mecanizado, com declividade de 0,5% para cada lado (lateral esquerda e direita). A 
superfície deverá ser quadriculada em painéis de 1,00 x 1,00 m, com junta plástica 
nivelada e esquadrejada, medindo 2 x 0,02 x 0,003 m. 
10.3 – PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL E ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. 
 Deverá ser aplicado piso podotátil direcional e de alerta, pré-moldado, medindo 
25x25 cm, embutido e nivelado com o piso de alta resistência, conforme projeto 
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arquitetônico. O piso deverá iniciar na rampa de acesso à quadra (existente) e seguir até 
os dois portões de acesso à área de jogos. 
 
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das 
luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O 
atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada 
pela concessionária local em 110V ou 220V. Os circuitos que serão instalados seguirão 
os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos 
os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e 
durabilidade. 

 GENERALIDADES 
 A execução dos serviços deverá obedecer:  

- Às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação;  
- Às disposições constantes de atos legais;  
- Às especificações e detalhes dos projetos; e  

- Às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 
O quadro de distribuição será em PVC, de sobrepor, para 16 disjuntores com 

barramento. Os eletrodutos de energia deverão ser de PVC flexível corrugado, embutidos 
nas paredes (para tomadas) e fixados na estrutura metálica por abraçadeiras de nylon 
(para iluminação), conforme projeto. Não poderão ser usadas curvas com deflexões 
menores que 90º. Antes da enfiação todos os eletrodutos e caixas deverão estar 
convenientemente limpos e secos. Nos eletrodutos sem fiação (secos) deverá ser 
deixado arame galvanizado n.º 18 AWG (Ø = 1,0 mm) como guia.  

As instalações (eletrodutos, caixas metálicas de passagem, tomadas, 
interruptores, quadros e luminárias) deverão ser conectadas ao condutor de proteção 
(TERRA). 

Os condutores serão instalados de forma que não estejam submetidos a esforços 
mecânicos incompatíveis com sua resistência, o que prevalece, também, para o seu 
isolamento e/ou revestimento. Os fios ou cabos serão de cobre de alta condutividade, 
classe de isolamento 750 V, com isolação termoplástica, com temperatura limite de 70° C 
em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC). A bitola mínima dos 
condutores a serem usadas serão de secção: # 2,5 mm² para as instalações elétricas em 
geral.  

As emendas dos condutores de secção até 4,00 mm² inclusive, poderá ser feita 
diretamente através de solda estanhada 50/50, com utilização de fita isolante de auto 
fusão para isolamento das conexões, e com cobertura final com fita isolante plástica. 
Acima dessa bitola deverão ser utilizados conectores apropriados.  

A identificação dos condutores deverá obedecer às seguintes convenções:  
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 A - CIRCUITOS BIFÁSICOS  
  - Fase A - Preto; 

   - Fase B – Vermelho; 

  - Neutro - Azul claro;  

  - Retorno – Amarelo; 

  - Terra (PE Proteção) – Verde.  
 B – ELETRICA COMUM  

- Fase – Preto;  

- Neutro - Azul claro (Identificado);  

- Terra (PE Proteção) – Verde.  
Todos os condutores deverão ser protegidos por disjuntores compatíveis com 

suas respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico. Os disjuntores 
monopolares e bipolares de caixa moldada deverão ser da marca Siemens ou MGE, 
modelo 5SX1 série N, sem compensação térmica de carcaça, mecanismo de operação 
manual com abertura mecanicamente livre, para operações de abertura e fechamento, 
dispositivo de disparo, eletromecânico, de ação direta por sobrecorrente e dispositivo de 
disparo de ação direta e elemento térmico para proteção contra sobrecargas 
prolongadas.  

 Disjuntores: para circuitos bifásicos ou trifásicos deverão ser utilizados 
disjuntores conjugados pelo fabricante. É proibida a utilização de 
disjuntores acoplados na obra. Deverá ser utilizado trava disjuntores nos 
quadros para evitar escorregamento dos mesmos. 

 Interruptores e Tomadas: os comandos da iluminação serão feitos por 
meio de interruptores. O posicionamento das unidades seguirá o projeto 
elétrico e projeto arquitetônico de layout. Os interruptores serão da linha 
Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso geral, salvo quando 
houver indicação contrária, serão do tipo Padrão Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 
20A, com identificador de tensão e pino terra, da mesma linha dos 
interruptores. As tomadas de informática serão do tipo dedicado à rede 
estabilizada, cor vermelha, padrão brasileiro 2P+T, 20А, Pial ou 
equivalente, com identificador de tensão. 

 Luminárias: são previstas 14 luminárias do tipo refletor slim de led, 200W 
de potência, luz branco frio, autovolt, marca g-light ou similar, com reatores 
de partida rápida, eletromagnéticos, alto fator de potência. 

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, 
os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMOB 

CNPJ nº 05.149.182/0001-80 – End.: Rua Frei Daniel de Samarate, nº 128 
Bairro: Centro - CEP 68.720-000 – Santarém Novo – Pará 

E-mail: eng.pmsn@gmail.com 
PÁGINA 18 DE 24 

posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, 
formando um conjunto mecânico eletricamente satisfatório e de boa qualidade.  

Os ramais de entrada e medição serão executados em conformidade com as 
normas da concessionária local, abrangendo condutores e acessórios – instalados a 
partir do ponto de entrega até o barramento geral de entrada – caixa de medição e 
proteção, caixa de distribuição, os ramais de medidores, quadros, etc. 

- Normas Técnicas Relacionadas 
 NR 10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 
 ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores; 
 ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão; 
 ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores; 
 ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 
 ABNT NBR 5461, Iluminação; 
 ABNT NBR 5471, Condutores elétricos; 
 ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas 

prediais; 
 ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) 

para tensões nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 
60227-1, MOD); 

 ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e 
análogo – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 

 
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que 
consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, 
conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução. 
As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas da quadra. Todos os 
tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido.  

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública 
de coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual 
de destinação de esgotos sanitários.  

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, 
tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas: 

 Sistema de Coleta e Transporte 
Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de 
uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas:  

 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;  
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 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 
Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, 

compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum 
dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de 
vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de 
forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. 

As caixas de inspeção serão confeccionadas em alvenaria com dimensões de 80 
x 80 x 80 cm. Estas deverão possuir abertura suficiente para permitir as desobstruções 
com a utilização de equipamentos mecânicos de limpeza e tampa hermética em ferro 
fundido removível. 

 Águas pluviais 
A captação das águas pluviais foi definida através das calhas de cobertura. As 

águas de escoamento superficial serão coletadas por caixas sifonadas de 100x100x50 
mm, distribuídas nas laterais da quadra, conforme indicação do projeto. Dessas caixas 
sairão condutores horizontais que as interligam com as caixas de inspeção. 

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende:  
- Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes da cobertura 

da quadra; 
- Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura 

até as caixas de inspeção ou calhas de piso situadas no terreno; 
- Caixa de inspeção (CI): para inspeção da rede, com dimensões de 80x80x80cm, 

conforme indicado em projeto, com tampa de concreto, removível; 
- Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de inspeção, escoando 

águas provenientes dos condutores verticais e águas superficiais provenientes da 
quadra. 

As calhas serão confeccionadas com chapas de aço galvanizado, tendo seção de 
20x20 cm, já os condutores verticais e horizontais serão confeccionados em PVC rígido, 
com diâmetro indicados em projeto. As calhas, por serem metálicas, deverão ser providas 
de juntas de dilatação e protegidas devidamente com uma demão de tinta 
antiferrugenosa. As declividades deverão ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou 
seja, 5 mm/m. 

Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por 
abraçadeiras galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir 
a formação de flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 

Será executado canaleta de concreto medindo 40x40 cm, impermeabilizada, 
chapiscada e rebocada.  

- Normas Técnicas Relacionadas 
 ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 
 ABNT NBR 5687, Tubos de PVC - Verificação da estabilidade dimensional; 
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 ABNT NBR 5688, Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de 
água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Requisitos; 

 ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificação de tubulações; 
 ABNT NBR 7372, Execução de tubulações de pressão - PVC rígido com 

junta soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha; 
 ABNT NBR 10844, Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento. 

 
13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

São sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos decorrentes dos efeitos 
das descargas atmosféricas diretas ou indiretas. Os materiais utilizados nestas 
instalações deverão ser resistentes à corrosão ou convenientemente protegidas. Onde 
houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre é obrigatório. 

A cobertura da quadra servirá como componente natural do SPDA. Toda a 
instalação será constituída de captores de descidas e de eletrodos de terra.  

Na execução das instalações, será considerado a distribuição das massas 
metálicas, bem como as condições do solo e do subsolo.  

Não é permitida a presença de materiais inflamáveis nas imediações das 
instalações de para-raios. Todas as instalações terão bom acabamento, com os seus 
fixadores e descidas cuidadosamente instalados e firmemente ligados às edificações, 
formando com a ligação à terra um conjunto eletro-mecânico satisfatório.  

A fixação da cordoalha para aterramento do SPDA deverá ser fixada à viga 
metálica da estrutura através do terminal de fixação tipo prensa com 4 parafusos. A 
cordoalha deverá ser fixada a haste Coopperweld através de solda exotérmica dentro da 
caixa de inspeção metálica, com o auxílio de peças exteriores e visíveis. Esta fixação não 
deverá impedir qualquer reparação nas edificações e será protegida, no seu 
engastamento, contra infiltrações de água de chuva e depredações. 

- Normas Técnicas Relacionadas 
 ABNT NBR 5419-1, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

– Parte 1: Princípios gerais; 
 ABNT NBR 5419-2, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

– Parte 2: Gerenciamento de risco; 
 ABNT NBR 5419-3, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

– Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos a vida; 
 ABNT NBR 5419-4, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

– Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura; 
 ABNT NBR 13571, Haste de aterramento aço cobreado e acessórios. 
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14 ESQUADRIAS E FERRAGENS 
Deverão ser instalados 2 (dois) portões de ferro 5/8, medindo 1,52 x 1,10 m, 

pintado com 1 (uma) demão de tinta anti-corrosiva e 2 (duas) demãos de tinta alquídica 
de acabamento esmalte sintético brilhante, de forma pulverizada, na cor cinza grafite, 
obedecendo rigorosamente quanto à sua localização e execução, as indicações dos 
projetos arquitetônico, as orientações do fabricante e as recomendações que a seguir se 
apresentam. 

Em todo o perímetro da canaleta de concreto, deverão ser instalados grades de 
ferro com articulação em aço CA50, liso, de 10.0mm, divididas em módulos de 1,00 m. 

- Normas Técnicas Relacionadas 
 ABNT NBR 10821-1, Esquadrias externas para edificações - Parte 1: 

Terminologia; 
 ABNT NBR 10821-2, Esquadrias externas para edificações - Parte 2: 

Requisitos e classificação. 
 
15 PINTURA 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as 
seguintes diretrizes gerais: 

- As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas, escovadas 
e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

- As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; 
- Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos 
sucessivas; 

- Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa, observando 
um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa; 

- Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta 
em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras; 

- Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e 
periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de 
obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e 
componentes mais densos; 

- Após observados todos os procedimentos descritos anteriormente, a 
CONTRATADA deverá iniciar a atividade, utilizando para tintas compreendidas entre as 
marcas Suvinil, Coral, Renner ou similar de boa qualidade. 

Caso os procedimentos estabelecidos não sejam utilizados pela CONTRATADA, 
esta assume automaticamente toda responsabilidade sobre eventual reprovação ou não 
aceitação por parte da CONTRATANTE, estando ainda sujeita a refazer o serviço, 
arcando com todas as despesas decorrentes para tal. 
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15.1.1 – ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR. 
Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de 

mofo e, principalmente, secas com o tempo de ‘’cura’’ do reboco. Após observados os 
procedimentos de limpeza, o substrato deverá receber duas demãos de selador acrílico, 
duas demãos de massa acrílica e duas demãos de tinta de acabamento semi-brilho, na 
cor cinza grafite, sempre respeitando o tempo de cura dos materiais, conforme 
recomendações do fabricante. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta 
nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que 
não puderem ser evitados deverão ser removidos quanto a tinta estiver seca, 
empregando-se removedor adequado. 
15.2.1 – PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. 
 Antes do início da pintura do piso, toda a superfície deverá ser limpa, se possível, 
lavada e enxaguada. Após os serviços de limpeza, deverá ser aplicado uma demão de 
fundo preparador acrílico, para piso, com rolo de lã, em sentido contínuo e uniforme. 
Obedecendo o período de cura do fundo preparador, deverá ser aplicado 2 (duas) 
demãos de tinta específica para piso, de acordo com as cores estipuladas para os 
respectivos esportes, conforme orientações do FNDE. Antes da compra das tintas, a 
CONTRATADA deverá apresentar ao setor de Engenharia da Prefeitura a tonalidade da 
tinta que será aplicada, a fim de manter a originalidade do projeto.  
15.3.1 – PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS. 
 As superfícies metálicas (portões, alambrados, lixeiras e fechamento vertical) 
receberão pintura anti corrosiva do tipo zarcão, sucedida de tinta alquídica de 
acabamento esmalte sintético brilhante, pulverizada sobre as mesmas, na cor cinza 
grafite, Coral, Sulvinil ou similar. Vale ressaltar que os fechamentos verticais receberão 
pintura somente na face externa, na cor verde, Coral, Sulvinil ou similar. Antes da 
compra, a CONTRATADA deverá apresentar ao setor de Engenharia da Prefeitura a 
tonalidade da tinta a ser comprada. 
15.3.2 – PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO. 
 Os pilares metálicos, vigas e elementos da cobertura deverão ser pintados com 
tinta epoxídica de acabamento pulverizada, cor cinza grafite. Deverá ser aplicado pintura 
de base com primer: kromik metal primer 74 ou equivalente. 

- Normas Técnicas Relacionadas 
 ABNT NBR 11702, Tintas para construção civil – Tintas para edificações 

não industriais – Classificação; 
 ABNT NBR 13245, Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 

edificações não industriais - Preparação de superfície. 
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16 URBANIZAÇÃO 
16.1.1 – LIXEIRA EM TELA MOEDA. 
 Deverá ser instalada 2 (duas) lixeiras em tela moeda, fixadas na mureta da 
quadra, com posição e ser definida com o setor de engenharia da prefeitura. As lixeiras 
deverão ser pintadas com tinta anti corrosiva, sucedida de tinta alquídica de acabamento 
esmalte sintético brilhante, pulverizada sobre as mesmas, na cor cinza grafite, Coral, 
Sulvinili ou similar. 
16.1.2 – BANCO EM MADEIRA DE LEI. 
 Deverá ser instalado 4 (quatro) bancos em madeira de lei aparelhada, pintados de 
verniz poliuretano na cor mogno, ou similar. Ficarão 2 (dois) bancos em cada lado da 
quadra, que servirão de apoio aos jogadores. 
16.2 – EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. 
 Deverão ser instalados 2 (duas) traves metálicas para futebol de salão, 2 (dois) 
postes metálicos para rede de vôlei e 2 (dois) suportes metálicos para basquete, 
incluindo aro e tabela em madeira. Todos os equipamentos esportivos deverão obedecer 
às dimensões, cores e especificações vigentes em normas. 
 
17 ENTREGA DA OBRA 
17.1 – LIMPEZA GERAL DA OBRA. 
 Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. 
Todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos deverão apresentar perfeito 
funcionamento, sendo testados em companhia do setor de engenharia da Prefeitura. 
Todo entulho deverá ser removido do terreno pela CONTRATADA. 
17.2 – PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX. 
 No término da obra deverá ser instalado 1 (uma) placa de inauguração em aço 
inox, medindo 40x30 cm. O local de instalação e as informações a serem implantadas na 
placa, serão definidas com o Engenheiro da prefeitura. 
 
- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em 
conformidade com as Normas da ABTN e normas locais. 
 Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação por parte da 
fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as 
instalações de água, esgotos, ferragens, instalações elétricas, SPDA, combate à incêndio 
e etc. 
 

Santarém Novo, 30 de novembro de 2021. 
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