
  
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA                                                                                                                                                                              
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 
Praça São Miguel, 60, Bairro: São Miguel - CEP 68.610-000 

1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
  RECONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA E.M.E.F PROFª ROSA ATHAYDE  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA                                                                                                                                                                              
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 
Praça São Miguel, 60, Bairro: São Miguel - CEP 68.610-000 

2 

 

1   INTRODUÇÃO 

Este documento visa descrever o projeto básico para a obra de Reconstrução de 

uma Quadra na E.M.E.F Profª Rosa Athayde. Tem como finalidade esclarecer e 

complementar o projeto gráfico, de modo a proporcionar um perfeito entendimento do 

projetado.  

 

2   OBJETIVO 

Estas especificações referem – se à execução de Reconstrução de uma Quadra na 

E.M.E.F Profª Rosa Athayde, sob regime de empreitada global, respeitando os projetos 

executivos que acompanham estas normas. 

 

3   NORMAS GERAIS E FISCALIZAÇÃO 

A empresa contratada terá a responsabilidade de fornecimento de todo material, 

mão de obra, com seus respectivos encargos sociais, equipamentos, aparelhos e todas as 

despesas de registros, taxas, impostos e as respectivas ligações junto às Concessionárias.  

Todos os projetos serão fornecidos pela Secretaria Municipal de Planejamento 

- SEMPLAN, sendo a empresa vencedora a responsável pela execução da obra, que a partir 

deste momento será identificada como CONTRATADA. 

A Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOB indicará 

engenheiros, arquitetos ou outros técnicos que se façam necessários, para 

acompanhamento dos serviços, sendo seus representantes para decidir sobre as questões 

técnicas e administrativas das obras, e que, de agora em diante, serão identificados como 

FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá fazer minuciosa análise em todos os projetos e nas 

especificações, e havendo dúvidas ou divergências entre as especificações técnicas e os 

projetos caberá a Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa através da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SEMOB dar soluções ou encaminhá-las aos 

projetistas, não havendo com isso, transferência de responsabilidade pela execução da 

obra, que será única e exclusiva da CONTRATADA. 
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A CONTRATADA obedecerá aos projetos, desenhos e especificações, e havendo 

qualquer discrepância entre desenhos e especificações, prevalecerão as especificações. 

A CONTRATADA analisará as planilhas de quantitativos fornecidas pela 

CONTRATANTE e, se identificar qualquer incongruência ou incompatibilidade destas com 

os projetos, deverá comunicar à CONTRATANTE antes da data de abertura da Licitação 

para devidas correções, desde que necessária. A não comunicação implicará no aceite 

integral dos quantitativos, não podendo a mesma pleitear acréscimos nos mesmos 

durante a execução da obra, a não ser por orientação direta da FISCALIZAÇÃO para 

serviços extras. 

A CONTRATADA obriga-se a manter na obra um livro denominado DIÁRIO DE 

OBRAS, onde serão anotadas as ocorrências diárias do canteiro, tais como, condições de 

tempo, efetivo de pessoal, etc., bem como as providências que estão sendo tomadas para 

a perfeita execução dos serviços.  O DIÁRIO DE OBRAS, deverá ter suas páginas numeradas 

e terá três vias, sendo uma da CONTRATADA, outra da CONTRATANTE e a última 

permanecerá no livro. 

A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, através de sua FISCALIZAÇÃO, terá 

acesso irrestrito ao DIÁRIO DE OBRAS, utilizando-o para todas as comunicações, ordem 

de serviço, impugnação de materiais, e tudo o mais que se faça necessário para o perfeito 

andamento dos serviços.   Qualquer material que seja impugnado pela CONTRATANTE, 

deverá ser retirado do Canteiro de obras no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas 

após o registro no DIÁRIO DE OBRAS. 

 

4   MATERIAIS E SERVIÇOS 

Os materiais especificados serão os aplicados na obra, não havendo necessidade de 

similaridade. Na hipótese de algum material sair de fabricação durante o 

desenvolvimento da obra, a especificação do material substituto deverá ser 

RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, tanto no padrão do material, como na tonalidade de 

tintas, por exemplo, e deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

Todos os serviços que não estiverem dentro das condições exigidas, serão 

demolidos e refeitos pela CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, tanto 

de valores como de prazos. 

A CONTRATADA será responsável pela administração e pela qualidade dos serviços 

que porventura tenham sido contratados com terceiros. 
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A CONTRATADA obriga-se a fornecer todo o material de segurança pessoal que se 

faça necessário e/ou que esteja dentro da legislação federal, estadual ou municipal. É de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA a segurança do seu pessoal e de terceiros que 

porventura estejam dentro dos limites das obras. 

A CONTRATADA será responsável pela segurança das obras e de suas instalações, 

até o dia do efetivo recebimento das mesmas pela CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir o afastamento de qualquer 

funcionário da CONTRATADA que se mostrar incompetente, negligente ou insubordinado.      

Todas as obrigações legais, impostos federais, estaduais e municipais, assim como 

os encargos trabalhistas e todo outro qualquer imposto, taxas ou contribuições vigentes 

na data da proposta, assim como o registro do contrato e o “Habite-se” deverão ser 

considerados pela CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE, nenhum ônus extra aos 

preços propostos. 

Fazem parte integrante destas especificações, onde aplicáveis: 

• As normas Brasileiras regulamentadas pela ABNT; 

• Todas as normas; 

• Especificações das concessionárias. 

 

5   ESPECIFICAÇÕES 

 

5.1   PROJETOS 

 

A CONTRATANTE fornecerá todos os projetos de Arquitetura e Urbanização, 

complementares e de infraestrutura. Todas as cópias para utilização nas obras e para 

legalizações serão de responsabilidade da CONTRATADA. Nenhum projeto poderá ser 

alterado pela CONTRATADA sem a prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.  

Qualquer detalhe adicional que a CONTRATADA julgar necessário será executado 

às expensas da mesma, sendo sua execução submetida a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
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A relação dos projetos de execução da obra de Reconstrução de uma Quadra na 

E.M.E.F Profª Rosa Athayde, segue abaixo: 

 

 

•   Projeto Básico de Arquitetura; 

•   Projeto de Instalações Elétricas. 

•   Projeto de Estrutura Metálica. 

 

A CONTRATADA providenciará o registro de todos os projetos nos órgãos 

competentes e informará à FISCALIZAÇÂO, entregando uma cópia de todos os registros 

para a CONTRATANTE. 

A urbanização do entrono ficará sobre responsabilidade da prefeitura municipal. 

 

5.2   SERVIÇOS PRELIMINARES 

A CONTRATANTE fornecerá o modelo da placa de acordo com o item da Planilha 

Orçamentária que deverá ser afixada na obra. Qualquer outra placa, que porventura seja 

exigida pelos órgãos competentes, deverá ser colocada, sob responsabilidade da 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA é responsável por todas as licenças, taxas, equipamentos e 

ferramentas necessárias para a perfeita legalização e execução dos serviços referente a 

obra. 

A CONTRATADA   obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo, 

fazendo remoção diária de entulhos e detritos fabricados, assim como a segurança da área 

das obras até a entrega efetiva da mesma para o CONTRATANTE. 

A CONTRATADA tem inteira responsabilidade de efetuar a mobilização. 

Compreende-se como o efetivo deslocamento e instalação no local onde deverão ser 

realizados os serviços, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamentos 

necessários à execução dos mesmos.  

A demolição do piso será feita manualmente no local apresentado no projeto, de 

maneira a não danificar o contrapiso existente, onde será instalado o piso novo. Retirada 

do entulho será feita de forma manual depositando na caixa coletora, o material deverá 

ser levado para descarte em local adequado seguindo as normas ambientais 
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5.3   PISO 

Será executado o passeio (calçada) ou piso de concreto, com o concreto moldado in 

loco usinado, com acabamento convencional e espessura de 8 cm. Tendo a finalidade de 

nivelar para receber o revestimento final, obedecendo aos níveis ou inclinações previstas 

para o acabamento que os deve recobrir.  

Em seguida deve-se executar a colocação de 868,20 m² de piso em granilite, 

marmorite ou granitina na quadra. 

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência e com 

produtos preparados industrialmente, devendo ser observadas todas as instruções 

fornecidas pelos respectivos fabricantes. 

 

5.4   SUPERESTRUTURA 

A escavação será manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m, para 

o recebimento da estrutura do pilar que será executado. Após a escavação, o material 

escavado será lançado, em princípio, ao lado ou perto da vala. Liberado pela Fiscalização 

para o futuro reaterro, dependendo do porte e período de duração das obras, poderá 

aguardar no local o seu aproveitamento, ou será removido para depósitos provisórios em 

locais escolhidos pela Contratada e aprovados pela Fiscalização. Se o material for 

imprestável, será removido para o bota-fora. 

Conforme NBR 6118/2003 a estrutura do pilar será executada em concreto 

armado com resistência: fck= 25MPa, aço CA-50 e CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, 

executadas rigorosamente incluindo lançamento e adensamento. A qualidade dos 

materiais como concreto, aço e madeira deverão ser inspecionados e acompanhados no 

seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado. 

 Compreende o fornecimento dos materiais, equipamentos e a mão-de-obra, 

especializada, necessários à execução de estruturas em concreto armado. 

 

5.5   COBERTURAS 

A cobertura será com queda de 02 (duas) águas e vão de 30m, com a utilização de 

estrutura metálica composta por treliças, terças metálicas e posteriormente das telhas 

metálicas leves, conforme projeto estrutural da cobertura. 
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A CONTRATADA fornecerá e executará a cobertura com telhas de alumínio 

ondulada, com espessura de 5 cm. As telhas fornecidas deverão ser de primeira qualidade 

e dimensões uniformes, devidamente selecionadas devendo, seu assentamento e fixação, 

ser efetuado de acordo com as recomendações técnicas.  

A execução de qualquer parte da estrutura da cobertura implicará na total 

responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. 

 

5.6 PAREDES E REVESTIMENTOS 

A CONTRATADA será responsável pela confecção de 60,85 m² de alvenaria de tijolo 

de barro a cutelo para execução do guarda-corpo na parte superior das arquibancadas, 

conforme projeto arquitetônico. Na vedação, serão usadas alvenarias de blocos cerâmicos 

furados na horizontal de 9 x 14 x 19cm (espessura 9cm) com argamassa de assentamento 

de cimento, areia e adit. plast. traço 1:6 (preparo manual). 

 Para acabamento, 136,10 m² de chapisco com argamassa de cimento e areia com 

traço 1:3 e 136,10 m² de reboco com argamassa de cimento, areia e adit. plast. traço 1:6, 

massa única aplicada manualmente, com execução de talisca, para recebimento de 

pintura.  

Os serviços de pintura serão executados por profissionais de comprovada 

competência e com produtos preparados industrialmente, devendo ser observadas todas 

as instruções fornecidas pelos respectivos fabricantes. 

Todas as pinturas deverão obedecer aos tipos e cores definidas em projeto ou 

determinadas pela FISCALIZAÇÃO, assim como a todas as instruções para uso, fornecida 

pelos respectivos fabricantes das tintas. 

 As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e 

convenientemente preparadas, lixadas e enxutas, para posteriormente receber o tipo de 

pintura a que se destina. 

 

• APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS: 360,25 m²  
                                                                                   

         A CONTRATADA deve efetuar a instalação de tela de alambrado em arame 

galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada de 5 x 5CM, sobre a mureta de proteção da 

quadra poliesportiva. 
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5.7 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 alimentadores foram dimensionados com 

base no critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância 

aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso 

a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.  

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 

eletrodutos, conduítes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade 

para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.  

A partir do QD, localizado no lado direito externo da quadra, que seguem em 

eletrodutos conforme especificado no projeto, todos os circuitos de tomadas serão 

dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a 

segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo 

de energia como as fluorescentes e luz mista, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto 

fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.  

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma 

aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as 

seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

 

O projeto será executado de acordo com estas especificações e também com as 

seguintes normas oficiais: 

 

ABNT           ⇒ Associação Brasileira de Normas Técnicas 

CELPA         ⇒ Centrais Elétricas do Pará S.A. (REDECELPA) 

 

 

Esta especificação, que faz parte integrante do projeto, tem como objetivos básicos: 

-Complementar os dados e/ou demais informações aos desenhos. 

-Descrever as características principais dos materiais e serviços a serem 

executados. 

-Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços. 
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ITEM UND 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A – FORNECIMENTO E 

INSTALÇÃO. AF_10/2020. 

01 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
04 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
01 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). 

17 

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 

350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 
16 

 

5.8 SERVIÇOS FINAIS 

Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos 

todos os excessos.  

Todos os pisos serão cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira 

aderente, lavados, a fim de apresentar superfície uniforme, isenta de qualquer impureza, 

manchas e outras imperfeições, encontrando-se em perfeitas condições de utilização. 

Todas as ruas e calçadas deverão ser varridas para retirada de todo o excesso de 

massa que porventura tenha ficado. 

A CONTRATADA deverá efetuar a desmobilização, que compreende na 

desmontagem do canteiro de obras e consequente a retirada do local de todo o efetivo, 

além dos equipamentos e materiais de propriedade exclusiva da Contratada, entregando 

a área das instalações devidamente limpa.  

O mastro para bandeira em ferro galvanizado é um equipamento que serve de base 

para ser expostas diversos tipos de bandeiras, como: bandeiras de países, estados, 

cidades, organizações, entre outras. Sua instalação é fácil e segura, podendo ser fixado ao 
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solo por meio de engastamento em bloco de concreto ou através de parafusos 

chumbadores fornecidos. A montagem é feita por encaixe perfeito dos lances através de 

bucha + aperto dos parafusos que são fornecidos aparafusados nas porcas soldadas ao 

mastro. 

A CONTRATADA deve efetuar a instalação de equipamento para a quadra de 

esportes, conforme lista abaixo: 

• Trave metálica para futebol de salão. 
• Poste metálico para rede de vôlei. 
• Estrutura metálica para basquete. 
 

Placa de inauguração em aço inox, com adesivo personalizado com fixação em 

parafusos OU Com adesivo 3M dupla face OU Sem fixação. Não serão aceitas placas mal 

acabadas, com material de má qualidade e que não obedeçam às especificações técnicas 

solicitadas. 

O local para posicionamento e fixação da placa será definido pela FISCALIZAÇÃO. 

 

6   MEDIÇÕES e PAGAMENTOS 

As medições serão efetuadas em campo, na unidade dos serviços efetivamente 

executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com a descrição da Planilha de 

Orçamento Analítico. 

O pagamento será feito de acordo com o preço constante na Planilha de Orçamento 

Analítico, que é a compensação integral para execução dos serviços, que inclui material, 

mão de obra, encargos sociais, ferramentas, lucro e tudo mais necessário para execução 

das obras.   

 

7   RECEBIMENTO DA OBRA 

Por ocasião do recebimento da obra, todas as instalações devem estar funcionando 

perfeitamente e com a autorização dos órgãos competentes, bem como da Prefeitura 

Municipal. Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO das perfeitas 

condições de todas as instalações e dos demais aspectos da infraestrutura do local. 

Deverão ser demolidas todas as instalações provisórias utilizadas na execução da 

obra. 
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8   NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

• ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

• ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 

• 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; 

• ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água 

esgoto ou drenagem urbana – Procedimento; 

• Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e 

Medicina do Trabalho: 

• NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

• NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;  

• ABNT NBR 5461, Iluminação;  

• ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;  

• ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;  

• ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;  

• ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral; 

• ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e 

similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;  
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• ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-

2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;  

• 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 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e 

análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);  

• ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: 

Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 
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