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GENERALIDADES: 

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as 

condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à 

obra de “CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA” situado a Av. 

Pedro Rodrigues da Cunha, QD19 – LT 1A – AI 02, Bairro Triângulo (Jardim 

Miraí) no município de Santa Izabel do Estado do Pará, bem como fixar as 

obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções do contrato. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo 

com estas Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as 

Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos 

descritos e os Projetos em anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o 

disposto em contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material 

e mão de obra, por parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, 

ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes 

à regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos 

serviços contratados, com a respectiva taxa recolhida;  
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Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a 

concluir a obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

recusado pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o 

prazo de validade vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de 

obras deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for 

impugnado deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e 

acabamentos a serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 

encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos 

de segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., 

devendo ser obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de 

ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela 

solidez e segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 
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 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou 

outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução 

responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança 

do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de 

garantia da construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços sub empreitados, em conformidade com a legislação vigente de 

Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas 

alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual 

estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os 

equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança 

e Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de 

início dos serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada 

vistoria, pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao 

andamento da mesma. 

 Limpeza da obra  
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O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser 

mantido limpo e desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos 

trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos 

alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do 

projeto com as reais condições encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou 

modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do 

projeto, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços 

obedecerá rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em 

função e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela 

CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer 

serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço 

executado que não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao 

bom padrão de acabamento. 
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A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se 

farão todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, 

andamento dos serviços e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

trabalho, bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a 

terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que 

serão obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira 

qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento 

das obras a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e 

obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade 

de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos 

contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de 

água, luz, força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro 

de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA 

proceder à instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de 

construção com previsão de baias para depósito de agregados, almoxarifado, 

escritório e, em relação às condições de Medicina e Segurança do Trabalho, 

dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para operários e fiscalização. 
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Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser 

colocada em local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa 

conforme modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos 

durante sua execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da 

CONTRATADA; os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem 

julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 

(quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua 

fiscalização. Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de 

acordo com o cronograma físico-financeiro, elaborando as medições e faturas 

referentes aos serviços executados no período em questão para seu respectivo 

pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e 

suas especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado 

para toda e qualquer modificação. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

1. CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

1.1.1. Administração Local De Obra 

Os serviços de execução das obras devem ser vistoriados por um 

Engenheiro Civil. A função deste profissional será a de supervisão da obra 

como um todo, e deverá constar na A.R.T. respectiva. 

O Executante manterá em obra, além dos operários necessários, um 

Encarregado Geral que deve permanecer no canteiro de obras, durante o 

período de execução dos serviços e deverá estar para prestar esclarecimentos 

necessários à Fiscalização. 

A administração foi dividida em dois momentos somente para fim de 

adequação na “plataforma +Brasil”. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição na planilha orçamentária está aferida por unidade de serviço 

executado, e o pagamento será executado conforme o percentual da evolução 

físico financeiro de obra. 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.2.1. Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado 

Deverá ser afixada placa identificadora de obra (modelo do 

CONCEDENTE), em local preferencial frontal à obra de maneira a não 

interromper o trânsito de operários e materiais.  

A placa deverá conter os principais dados da obra (convênio, volume, 

custo, construtor, engenheiro responsável, etc.) e ser confeccionada em chapa 

galvanizada por dimensões de 2,40 m x 1,20 m, a uma altura de 2,20 m do 

solo.  
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Critério de Medição e pagamento 

A medição será em área (m²) de serviço executado. 

1.2.2. Locação Convencional de Obra, Utilizando Gabarito de 
Tábuas Corridas Pontaletadas a Cada 2,00m - 4 Utilizações. 

Deverá a locação da obra ser feita rigorosamente conforme o projeto. 

Todos os níveis deverão ser determinados antes que se iniciem os trabalhos e 

no transcorrer dos mesmos, sempre que necessário e/ou solicitado pela 

fiscalização. 

Na   eventualidade   de   qualquer   divergência   ou   necessidade   de 

adaptação dos níveis da quadra poliesportiva aos níveis do entorno, deverão 

ser consultados a fiscalização e o autor do projeto. 

Somente após a determinação de todos os níveis e conferência da 

fiscalização, deverá ser iniciada a execução. 

O nivelamento da área será executado por aparelho e de maneira a 

garantir perfeita drenagem das águas das chuvas. 

Durante o desenvolvimento da obra, se julgar necessário, a fiscalização 

poderá solicitar a confirmação dos níveis. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 

1.3. CANTEIRO 

1.3.1. Execução de Almoxarifado em Canteiro de Obra em 
Chapa de Madeira Compensada, Incluso Prateleiras. AF_02/2016. 

Serão construídas instalações provisórias destinadas a funcionar como 

almoxarifado. As dimensões podem sofrer alterações para que se adequem às 

características de cada obra, observando-se condições adequadas de ventilação 

e iluminação, conforme previsto em NR 18, porém. Deverá atender ainda às 

condições necessárias para o armazenamento dos materiais.  
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Itens e suas características: 

 Todos os itens (insumos e composições) necessários à execução 

do almoxarifado do canteiro de obra em chapa de madeira compensada estão   

incluídos   na   composição   principal. 

Execução: 

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de 

execução da obra:  

 Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de 

concreto e da alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala; 

 Piso:  execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao 

redor da edificação;   

 Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada; 

 Cobertura:  instalação de trama de madeira, composta por terças 

para telhados de até duas águas, e assentamento de telhas de fibrocimento;  

 Execução das instalações elétricas;  

 Instalação das esquadrias; e  

 Execução do forro. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em área (m²) de serviço executado. 

1.4. LIMPEZA DO TERRENO  

1.4.1. Corte Raso e Recorte de Árvore com Diâmetro de 
Tronco Maior ou Igual a 0,60 M. 

Equipamentos 

• Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, 

capacidade máxima 30 t, potência 97 KW e tração 4 x 4. 

Execução 
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• Prende-se a árvore no solo através de cabos; 

• Corte do tronco com ferramenta adequada, aproximadamente a 1 m 

de altura do solo; 

• Após o corte, a árvore é derrubada no solo; 

• Em seguida o tronco é recortado em pedaços 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

1.4.2. Remoção de Raízes Remanescentes de Tronco de 
Árvore com Diâmetro Maior ou Igual a 0,60 M. 

Equipamentos 

• Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência 

líquida 88HP. 

Execução 

• É feita a remoção (destocamento) das raízes com o uso da 

retroescavadeira. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
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1.5. MOVIMENTO DE TERRA 

1.5.1. Aterro 

1.5.1.1. ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADEDA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. 

Os trabalhos de aterro mecanizado de vala com 

retroescavadeira para o nivelamento do terreno, serão executados com 

material de boa qualidade, sem detritos de material orgânico, 

adequadamente molhada e energicamente compactadas. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em volume (m³) de serviço executado. 

1.6. QUADRA POLIESPORTIVA 

1.6.1. ESQUADRIAS 

1.6.1.1. Portão em Tela Arame Galvanizado N.12 Malha 2" e 
Moldura em Tubos de Aço com Duas Folhas de Abrir, Incluso 
Ferragens  

O portão terá tubos galvanizados de 2”, tela de arame galvanizado em 

malha quadrada de 2” e fio galvanizado n. 12, como determinado em desenho.  

As telas deverão ser confeccionadas em arame galvanizado e fixadas à 

estrutura tubular através de amarração efetuada com arame galvanizado, não 

podendo conter pontas ou rebarbas.  

Todas as soldas deverão ser esmerilhadas de forma a remover 

escórias, rebarbas de cortes e soldas, eliminando-se bordas e arestas 

cortantes.  

A norma técnica que fixa os requisitos básicos para aceitação do 

arame galvanizado para alambrados segue abaixo:  

 ABNT NBR 10122:2003 Tela de arame de aço zincado de baixo teor 

de carbono, com malha hexagonal – Requisitos 
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Critério de Medição e pagamento 

A medição será em área (m²) de serviço executado. 

1.6.1.2. Alambrado para Quadra Poliesportiva, estruturado por 
Tubos de Aço Galvanizado, com Costura, Din 2440, Diâmetro 2", com 
Tela de Arame Galvanizado, Fio 14 Bwg e Malha Quadrada 5x5cm 

Este alambrado terá tubos de aço galvanizado com costura DIN 2440, 

de diâmetro 2”, tela de arame galvanizado em malha quadrada 5x5cm e fio 

galvanizado 14 BWG, como determinado em desenho. 

As telas deverão ser confeccionadas em arame galvanizado e fixadas à 

estrutura tubular através de amarração efetuada com arame galvanizado, não 

podendo conter pontas ou rebarbas.  

Deverá ser colocado um portão (na lateral), fixado por dobradiças, 

dotado de ferrolhos de chapa simples. Todas as soldas deverão ser 

esmerilhadas de forma a remover escórias, rebarbas de cortes e soldas, 

eliminando-se bordas e arestas cortantes.  

A norma técnica que fixa os requisitos básicos para aceitação do 

arame galvanizado para alambrados segue abaixo:  

ABNT NBR 10122:2003 Tela de arame de aço zincado de baixo teor de 

carbono, com malha hexagonal – Requisitos 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em área (m²) de serviço executado. 

1.6.2. PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA 

1.6.2.1. Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Pisos ou 
Radiers. AF_08/2017 

Após vigorosa compactação do solo deve ser lançado o concreto 

magro no fundo das cavas com altura de 2 cm, o serviço inclui o lançamento do 

concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do 

concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. 
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O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir 

os critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do 

concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado 

a Fiscalização. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

1.6.2.2. Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto 
com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, 
Espessura 08 cm, Armado. Af_07/2016 

Será executada calçada em concreto moldado in loco com espessura 

de 08 cm para pavimentação da quadra. As calçadas terão largura variável de 

acordo com o projeto. 

O terreno deverá ser limpo, livre de entulhos, tocos e raízes. Após a 

concretagem, manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre a 

calçada.  

O concreto deve ser lançado, sarrafeado e desempenado com 

desempenadeira de madeira. O concreto empregado no piso da quadra deve 

ser previsto a aplicação de selante elástico a base de poliuretano. 

 Critério de Medição e pagamento 

A medição será em área (m²) de serviço executado 

1.6.2.3. Piso Podotátil, Direcional ou Alerta, Assentado sobre 
Argamassa.  

As placas de piso tátil, direcional e alerta, deverão seguir à risca as 

normas para acessibilidade competentes (NBR 16537 2016). Para assim tornar 

possível a inclusão social dos portadores de necessidades sensoriais (ex: 

pessoas com deficiências visuais). 

As placas terão dimensões de 25 cm de largura, 25 cm de altura, 

espessura de 2 cm. As peças percorrerão toda a área de calçada, sendo 
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corretamente distribuídas entre as áreas de necessidade do tipo alerta e do tipo 

continuo. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

1.6.2.4.  Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto 
com Concreto Moldado in Loco, Feito em Obra, Acabamento 
Convencional, Não Armado. AF_07/2016 

Será executada calçada em concreto moldado in loco com espessura 

de 10 cm para calçada de proteção e acesso as rampas. As calçadas terão 

largura variável de acordo com o projeto. 

O terreno deverá ser limpo, livre de entulhos, tocos e raízes. Após a 

concretagem, manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre a 

calçada.  

O concreto deve ser lançado, sarrafeado e desempenado com 

desempenadeira de madeira.  O concreto empregado na moldagem das 

calçadas deve possuir resistência mínima de 20 MPa. 

 Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

1.6.3. PINTURA 

1.6.3.1. Pintura Acrílica em Piso Cimentado Duas Demãos 

Fornecimento de material e execução de pintura com tinta à base de 

resina acrílica especial para pisos cimentados, deve possuir grande poder de 

cobertura, alta durabilidade e efeito antiderrapante. 

A tinta fornecida deve ser de qualidade reconhecida no mercado, e 

será aplicada em duas demãos sobre toda a superfície do piso cimentado, com 

cor aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

Critério de Medição e pagamento 
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A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.6.3.2. Pintura Acrílica de Faixas de Demarcação em Quadra 
Poliesportiva, 5 cm de Largura     

A pintura e demarcação do piso da quadra se farão com tinta 

específica para pisos, 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. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

1.6.3.3. Pintura com Tinta Alquídica de Acabamento (Esmalte 
Sintético Brilhante) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas 
(Exceto Perfil) Executado em Obra (02 Demãos). Af_01/2020 

Para pintura em superfícies metálicas a limpeza da peça manualmente 

para remoção de pó e outros detritos é essencial, pois o requisito básico para 

que um revestimento seja aplicado com sucesso é a correta preparação da 

superfície por meio da remoção da carepa de laminação, respingos de solda, 

ferrugens, graxas, sujeiras, óleos e outros contaminantes 

 Deve-se fazer a preparação da tinta com diluição conforme 

orientação do fabricante e a aplicação de uma demão de tinta na superfície 

metálica com o equipamento de pulverização. 

Se a aplicação por meio da pulverização convencional não for 

devidamente controlada, teremos certamente grande quantidade de tinta 

desperdiçada por over spray (pulverização seca), além de problemas técnicos 

como escorrimento, fraco lastramento, porosidade, etc. 

. Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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1.6.3.4. Pintura com Tinta Alquídica de Fundo (Tipo Zarcão) 
Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) 
Executado em Obra (Por Demão). Af_01/2020 

Aplicado como tinta de fundo inibidora da corrosão.  

Para pintura em superfícies metálicas a limpeza da peça manualmente 

para remoção de pó e outros detritos é essencial, pois o requisito básico para 

que um revestimento seja aplicado com sucesso é a correta preparação da 

superfície por meio da remoção da carepa de laminação, respingos de solda, 

ferrugens, graxas, sujeiras, óleos e outros contaminantes 

 Deve-se fazer a preparação da tinta com diluição conforme 

orientação do fabricante e a aplicação de uma demão de tinta na superfície 

metálica com o equipamento de pulverização. 

Se a aplicação por meio da pulverização convencional não for 

devidamente controlada, teremos certamente grande quantidade de tinta 

desperdiçada por over spray (pulverização seca), além de problemas técnicos 

como escorrimento, fraco lastramento, porosidade, etc. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.6.4. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  

1.6.4.1. Par de Tabelas de Basquete em Compensado Naval de *1,80 
X 1,20* m, Com Aro de Metal e Rede (Sem Suporte de 
Fixação)  

As tabelas deverão ser confeccionadas em compensado naval com 

maior resistência à água, tabela e aro com medidas oficiais, acompanha rede 

100% polipropileno (PP) fio 3.  

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
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1.6.4.2. Suporte de Fixação de Tabela para Basquete em Tubo de Aço 
Galvanizado com Costura, Classe Média, Incluindo Bloco em 
Concreto, Chumbador de Aço e Pintura 

O suporte para as tabelas de basquete deverá ser confeccionado para 

em tubos de aço galvanizado com toda a técnica necessária, e está previsto 

para este serviço bloco de fundação. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (Und.) de serviço executado. 

1.6.4.3. Conjunto para Futsal com Traves Oficiais de 3,00 X 2,00m em 
Tubo De Aço Galvanizado 3" com Requadro em Tubo de 1", 
Pintura em Primer com Tinta Esmalte Sintético e Redes de 
Polietileno Fio 4 mm   

Estão previstos conjunto para futsal com traves oficiais, ou seja, 2,00m 

de altura por 3,00 m entre traves e rede com fio 4 mm poliuretano, malha 10 x 

10 cm.  

Observação: Os postes deverão ser de tubo em aço galvanizado 1” 

com pintura em primer com tinta esmalte acrílica sintética branca c/ fundo 

zarcão. 

Os postes deverão ser chumbados no piso da quadra com uma 

profundidade de 40 cm. Devem ser soldados na face posterior dos tubos, 

pequenos ganchos que propiciem a fixação da rede. As redes para traves de 

futsal – Fio 4mm poliuretano, malha 10 x 10 cm. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

1.6.4.4. Conjunto para Quadra de Vôlei com Postes em Tubo de Aço 
Galvanizado 3", H = *255* cm, Pintura em Tinta Esmalte 
Sintético, Rede de Nylon com 2 mm, Malha 10 X 10 cm e 
Antenas Oficiais em Fibra de Vidro       

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

galvanizado de Ø 3”, espessura mínima de parede de 2,55mm. Na parte 
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superior dos tubos deverá ser colocado tampão. As soldas deverão ser 

esmerilhadas até apresentarem acabamento liso, livre de incrustações. 

Para a pintura, após uma limpeza perfeita com desengordurante 

apropriado, receberão como fundo uma demão de anticorrosivo branco fosco 

específico para galvanizados, e pintura com duas demãos de esmalte sintético, 

na cor branca. As redes para rede de vôlei – Fio 2mm nylon, malha 10 x 10 cm 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado.  

1.5.4.5 Bloco de Sustentação dos Equipamentos Esportivos – Futebol. 

             Para a execução dos blocos de sustentação das traves de futebol 

deverão após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção 

da cava, preparar o fundo com lastro de seixo de espessura de 5cm. Sobre o 

lastro de seixo e após a montagem das fôrmas, deverá ocorrer o lançamento 

do concreto ciclópico. 

              A porcentagem de agregado miúdo, sobre o volume total do agregado 

de concreto, será fixada, de acordo com a consistência, entre 30 e 45%. A 

porcentagem de pedras de mão, sobre o volume total de agregado, a 

incorporar a massa de concreto já preparado, será de 30%, no máximo. As 

pedras de mão não terão diâmetro, arestas ou diagonal superiores aos 

definidos nas normas da ABNT. 

    Haverá maior cuidado em verificar-se que as pedras de mão fiquem 

perfeitamente imersas e envolvidas pela massa de concreto, de modo a não 

permanecerem apertadas entre si, ou contra as fôrmas e, ainda, que a massa 

do concreto ciclópico se mantenha integralmente plástica, mesmo depois do 

lançamento das pedras de mão. 

 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será por conjunto (cj) de serviço executado.  
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1.7. INSTALAÇÕES ELETRICAS   

1.7.1. ELÉTRICO-QUADRA POLIESPORTIVA 

1.7.1.1. Cabo de Cobre Flexível Isolado, 4 mm², Antichama 0,6/1,0 Kv, 
para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação. 
Af_12/2015 

Os cabos de cobre devem ser instalados conforme a norma NBR 5410. 

Apresenta condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de 

encordoamento com seção de 4 mm², isolado com PVC, com características de 

não propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C.   

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

1.7.1.2. Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 50 mm (1 1/2") - 
Fornecimento e Instalação. Af_12/2015  

O eletroduto de PVC rígidos, isolantes e devem obedecer às normas 

de referência NBR 15465 e NBR 5410. 

Os eletrodutos instalados devem ter as seguintes características: não 

propagar chamas, firmeza, resistência e possuir encaixe simples dos tubos às 

caixas de luz.  

No diâmetro:  1 1/2”. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

1.7.1.3. Disjuntor Termomagnético Bipolar Padrão Nema (Americano) 
10 A 50 A 240 V, Fornecimento e Instalação 

1.7.1.4. Disjuntor Termomagnético Tripolar Padrão Nema 
(Americano) 10 A 50 A 240 V, Fornecimento e Instalação 

Os disjuntores instalados devem ser termoplásticos autoextinguíveis, 

com alta resistência mecânica, de forma a possibilitar a instalação externa de 

acessórios, como contatos auxiliares, de alarme e bobina de disparo.  
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Serão fornecidos e instalados disjuntores termomagnéticos, bipolares, 

padrão NEMA (Americano), de 10 a 50A, 240V.  

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (Un.) de serviço executado. 

1.7.1.5. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

Quadro destinado a atender aos circuitos terminais de iluminação e 

tomadas de corrente alimentados diretamente da rede secundária da 

Concessionária de Energia – rede “normal”.  

Os quadros de distribuição deverão ter, caixa metálica, em chapa de 

aço galvanizado, com tampa e fecho bloqueável, barramentos trifásicos e barra 

para neutro e terra independentes, espaço para 12 disjuntores 

termomagnéticos monopolares. 

O condutor neutro será ligado diretamente à barra de neutro, bem 

como o de aterramento à respectiva barra de terra.  

Todos os painéis e quadros devem ser também aterrados 

convenientemente. Não sendo permitidas ligações diretas de condutores aos 

terminais dos disjuntores, sem o uso de terminais apropriados.  

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (Un.) de serviço executado. 

1.7.1.6. Refletor Retangular Fechado com Lâmpada Vapor Metálico 
400 W 

Deverá ser fornecido e instalado projetor retangular fechado em chapa 

de aço tratada, com pintura eletrostática a pó. Corpo refletor de chapa de 

alumínio alto brilho estampada, multifacetada. Lente plana de vidro temperado. 

Fios de silicone resistentes à alta temperatura. Parafusos de aço inoxidável. 

Soquete de porcelana E40 ou E27. 
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As lâmpadas deverão ser do tipo vapor metálico, 400w.  

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (Un.) de serviço executado. 

1.7.1.7. Poste de Aço Cônico Continuo Reto – 4’’, Engastado, H=7m, -
Sendo 1M Engastado em Bloco em Concreto, Incluso Cruzeta 
para Fixação dos Refletores - Fornecimento e Instalação 
(Conforme Projeto) 

Serão fornecidos e instalados postes retos cônicos contínuos circulares 

engastados, com altura de 7m sendo 1m engastado em bloco em concreto. 

Os postes deverão ser projetos para suportar ventos de até 160 Km/h 

em conformidade com a NBR 14744 e NBR 6123 e galvanizados a fogo 

conforme a NBR 6323, garantindo uma longa vida útil ao equipamento. 

A fixação ao solo se dará por meio de chumbadores.  

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (Un.) de serviço executado. 

1.7.1.8. Caixa Enterrada Elétrica Retangular, em Alvenaria com 
Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo com Brita, Dimensões 
Internas: 0,3x0,3x0,3 M. Af_05/2018 

A caixa será em alvenaria de tijolos maciços de dimensões 

0,3X0,3X0,3 m assentados com argamassa de cimento, areia e cal. A tampa 

será de concreto armado com armação de aço CA-60 5,0mm. 

Itens e suas características 

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, 

assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente, 

colocar a tampa pré-moldada; 

 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

 Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução 

de lastro de brita no fundo da cava; 
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 Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução 

da alvenaria da caixa; 

 Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria 

e para o revestimento com reboco; 

 Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;  

 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 

litros: composição utilizada para execução da tampa da caixa. 

Execução 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

 Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa 

aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada 

e de saída; 

 Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente 

com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; 

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (Un.) de serviço executado.  

 

1.7.1.9. Mureta Para Qdg em Alvenaria 1,30x1,50m com Laje em 
Concreto para Cobertura, Fundação em Concreto Ciclópico, 
Apoios com Pilarete em Concreto 15mpa, Rebocada e 
Pintada 

Para fixação do QDG deverá ser executada uma mureta em alvenaria 

de com tijolos furados de espessura 10cm sobre fundação corrida em concreto 

ciclópico com pedra de mão executado sobre lastro de Brita. Deverá possuir 

dois pitaretes nos cantos e uma viga de cintamento na parte superior, tão logo 

existirá uma laje que servirá de cobertura para o QDG que deverá receber 

pintura impermeabilizante com base acrílica (3desmãos), o restante das 
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estruturas da mureta deverão receber chapiscos, reboco, selador e pintura com 

tinta acrílica (duas demãos) em todas as faces da mureta. 

Esta deverá ser colocada conforme locação em projeto elétrico 

embutido em alinhamento com o alambrado, voltado pelo lado interno da 

quadra. 

Critérios de Medição e pagamento 

Deverá ser pago por unidade (UND) de serviço executado (mureta 

completamente pronta. 

 

1.7.2. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

1.7.2.1. Cabo de Cobre Flexível Isolado, 6 mm², Antichama 0,6/1,0 Kv, 
para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação. 
Af_12/2015  

Os cabos de cobre devem ser instalados conforme a norma NBR 5410. 

Apresenta condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 4 de 

encordoamento com seção de 6 mm², já que os cabos de fornecimento de 

energia possuem seção S≤16 determinasse o uso de seção equivalente ao 

fornecimento (tabela 58 – NBR 5410:2004 seção dos condutores de proteção), 

isolado com PVC tipo BWF, com características de não propagação e auto 

extinção do fogo, classe térmica 70°C.   

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado.   

1.7.2.2. Cordoalha de Cobre Nu 50 mm², Enterrada, sem Isolador - 
Fornecimento e Instalação. Af_12/2017   

As cordoalhas deverão ser em fios de aço zincado especifico para 

cabos de sistemas de Para-raios altamente resistentes a tração e a corrosão 

para uma maior durabilidade recomenda-se cordoalha de seção 50mm², já que 

os cabos de fornecimento de energia possuem sessão S≤16 determinasse o 
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uso de seção mínima equivalente ao fornecimento (tabela 58 – NBR 5410:2004 

seção dos condutores de proteção). 

As cordoalhas em cobre sem isolação (cordoalha de cobre nu) devem 

ser fornecidas e instaladas com características em conformidade com a NBR 

5410 e demais normas pertinentes. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado.   

1.7.2.3. Base Metálica para Mastro 1 ½  para Spda - Fornecimento e 
Instalação.  

1.7.2.4. Mastro 1 ½  para Spda - Fornecimento e Instalação.  

Devem ser fornecidos e instalados mastro e base do mastro, para 

elevação do captor e assim assegurando a proteção dos postes contra 

possíveis danos, galvanizados e com diâmetro de 1 ½’, com uma altura de 3 m 

da base. 

Execução 

 A base é posicionada no local definido e são feitas marcações nos 

orifícios; 

 Após a marcação, utiliza-se furadeira para fazer os furos; 

 Encaixam-se as buchas; 

 Em seguida a base é posicionada novamente e faz-se a fixação 

com os parafusos. 

 Encaixa-se o mastro na base metálica; 

 Em seguida, faz-se o aperto dos parafusos da base metálica para 

a completa fixação das peças. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade de serviço executado. 
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1.7.2.5. Captor Tipo Franklin para SPDA - Fornecimento e Instalação. 
Af_12/2017   

 Devem ser fornecidos e instalados captores fabricados em latão 

com acabamento cromado, possuindo 4 pontas, uma rosca na base de ¾”, com 

alturas de 300 e 350mm, com possibilidade de ser para um cabo de descida ou 

2 cabos de descidas. 

Execução 

 Encaixa-se o captor no topo do mastro; 

 Em seguida, rosqueiam-se as peças para a completa fixação. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade de serviço executado.  

1.7.2.6. Haste de Aterramento 5/8 para SPDA - Fornecimento e 
Instalação. Af_12/2017   

 Deve possuir núcleo de aço carbono ABNT 1010 ou 1020 

trefilado, recoberto com uma camada de cobre eletrolítico com 99 % de pureza 

mínima, sem traços de zinco e com espessura mínima de 0,25 mm. 

A aderência da camada de cobre sobre o núcleo deve ser pelo 

processo de eletrodeposição ou fusão, de modo a assegurar uma união 

inseparável e homogênea dos metais. Os processos de trefilação, extrusão e 

similares, não serão aceitos. 

A haste deve ser isenta, na sua parte externa, de rachaduras, 

ranhuras, falhas ou quaisquer outras imperfeições no revestimento de cobre. 

Deve estar retilínea, sem empenos e nas extremidades (inferior e superior). 

A haste deve ser adequadamente identificada, em baixo relevo, de 

modo legível e indelével com: nome ou marca do fabricante; mês/ano de 

fabricação; lote de fabricação, podendo este opcionalmente constar no relatório 

dos ensaios de recebimento; indicação da espessura do cobre em (em 
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micrômetro); indicação das dimensões do comprimento e do diâmetro em 

milímetros (mm). 

O fornecedor deve garantir que a embalagem do material preserve seu 

desempenho e suas funcionalidades durante o transporte, movimentação e 

armazenamento. Sempre que necessário, deve informar as condições 

especiais de transporte, movimentação e armazenamento. A embalagem deve 

ser elaborada com material reciclável. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade de serviço executado. 

1.7.2.7. Caixa Enterrada Elétrica Retangular, em Alvenaria com 
Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo com Brita, Dimensões 
Internas: 0,3x0,3x0,3m. Af_12/2020  

A caixa será em alvenaria de tijolos maciços de dimensões 

0,3X0,3X0,3 m assentados com argamassa de cimento, areia e cal. A tampa 

será de concreto armado com armação de aço CA-60 5,0mm. 

Execução 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

 Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa 

aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada 

e de saída; 

 Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente 

com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; 

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade de serviço executado. 
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