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1 PRELIMINARES 

 

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal 

mostrar as características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento 

dos serviços que serão desempenhados na Construção de Praça Pública no Distrito 

de Poço Dantas, S/N, Santa Cruz – PE. 

 

 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2.1 Execução de obra 

 

O serviço de Construção de Praça Pública no Distrito de Poço Dantas ficará a 

cargo da empresa contratada, empreiteira, após processo licitatório, que deverá 

providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local, e atender as especificações deste 

memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Contratada 

e o Contratante. Para a execução dos serviços serão necessários ainda os 

procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico da Empreiteira, 

junto ao contratante, com relação ao comando da obra, diário de obra, licenças e 

alvarás. 

 

 

3 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

3.1 Normas gerais 

 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e 

interpretação dos Projetos de Arquitetura e Engenharia, além da Planilha 

Orçamentária. 
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Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto 

de Arquitetura e Engenharia, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com 

a Equipe de Fiscalização da Secretária de Obras da Prefeitura Municipal de Santa 

Cruz, que dará sua anuência aprovativa ou não. 

Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços 

propostos, tanto pelo Contratante como pela Contratada, deverão ser previamente 

apreciados pela Equipe de Fiscalização do Município, que poderá exigir informações 

complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão 

alternativa apresentada. 

Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela ABNT, 

devendo ser rubricadas pelo profissional Responsável Técnico da Empresa 

Contratada. 

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico:  

• Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego.  

• Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na 

execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por 

quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência, 

imperícia ou omissão.  

• Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos 

serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e 

cronograma da obra.  

• Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e 

inconsistências no projeto, comunicar ao Contratante, que por sua vez 

comunicará os fatos à Equipe de Fiscalização do Município, para que as 

devidas providências sejam tomadas. 

• Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, 

Licenças, evitando interrupções por embargos.  

• Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua 

entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos 

decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela.  
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• Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora 

do canteiro. Providenciar a colocação das placas exigidas pelo Ministério 

do Desenvolvimento Social e CREA local.  

• Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato 

de Empreitada por Preço Global. 

• Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da 

Empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, 

equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom 

andamento e execução de todos os serviços previstos. 

 

3.2 Fiscalização 

 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo Contratante, por meio do seu 

Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Contratada deverá 

submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. 

A Contratada manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um 

profissional devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em 

todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo Contratante ao 

preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas 

como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu 

preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o  

profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar 

registrado no CREA local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 

Fica a Contratada obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou 

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for 

exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. 

A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar 

que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as 

especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes 

de tais atos serão de inteira responsabilidade da Contratada. 
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A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a 

responsabilidade da Contratada perante a legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do 

projeto de arquitetura e engenharia dos projetos complementares, as especificações, 

orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, que 

tenham sido aprovados pela Divisão de Engenharia do Município, bem como o Diário 

de Obra, que será o meio de comunicação entre o Contratante e a Empreiteira, no que 

se refere ao bom andamento da obra. 

 

3.3 Materiais e mão de obra 

 

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e 

ensaios, os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos 

materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão 

rigorosamente exigidos. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização 

exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Contratada. 

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução 

das obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não 

recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira. 

 

 

4 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 

A Contratada deverá fornecer e instalar placa indicativa de obra de 3,00m x 

2,00m, confeccionada em chapa de aço galvanizado adesivada, respeitando 

rigorosamente as referências cromáticas, escritas, proporções, medidas e demais 

orientações convencionais.  
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A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso 

principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor 

visualização. 

Enquanto durar a execução da obra, instalações e serviços, a colocação e 

manutenção de placa visível e legível ao público será obrigatória. 

 

 

5 MOVIMENTO DE TERRA 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 

Deverá ser realizada a escavação manual do solo para a execução das sapatas 

(incluindo escavação para colocação de fôrmas) com dimensões de 0,80m x 0,80m e 

profundidade de 1,50m. Totalizando 6 (seis) unidades, as quais servirão como 

fundação para a estrutura do coreto. 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30M 

Também caberá à Contratada executar a escavação manual de vala para a 

passagem de eletrodutos, devendo apresentar 0,15m de largura e profundidade de 

0,50m; escavação para a colocação de tubulação de água, a qual atenderá o sistema 

de irrigação dos jardins da praça, devendo ser feita com 0,15m de largura e 

profundidade de 0,20m. A extensão ou comprimento da vala deverá obedecer ao 

indicado na planilha orçamentária e projeto.  

Além disso, está prevista a escavação manual de valas para assentamento de 

6 (seis) postes (área de escavação = 0,15m² e profundidade de 1,30m cada um); 

assim como também valas para execução de caixas de passagem, com dimensões 

de 0,50m x 0,50m e profundidade de 0,40m. 

Se forem encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, 

deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos 

excepcionais a critério da Fiscalização. 
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ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA 

Deverá ser executada a escavação mecânica com uso de retroescavadeira; 

com uma profundidade de 1,82m da superfície do solo e área igual a 6,16m2, de 

acordo com o projeto e planilha orçamentária, para a construção de um reservatório 

enterrado (cisterna). 

Em locais onde o fundo da vala apresente pedras ou formações rochosas deve-

se promover uma escavação adicional de 0,15 a 0,20 m, cobrir o fundo da vala com 

uma camada de terra isenta de pedras e entulhos, ou, alternativamente, uma 

escavação adicional de 0,10 m para formar um berço de areia desta espessura. Esta 

camada de terra ou de areia deve ser devidamente compactada.  

 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 

O reaterro manual de vala deverá ser compactado em camadas horizontais 

sucessivas de 20cm e 15cm de espessura, sendo cada camada bem compactada 

antes que a próxima seja lançada. O material utilizado para o reaterro deverá ser 

isento de pedras de grande porte, pedaços de concreto e materiais estranhos, tal 

como entulho, etc. Sendo admitido somente solo com capacidade de suporte 

adequada à destinação da estrutura. 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA 

Caberá à Contratada realizar a regularização de superfície de toda a área que 

compreenderá o espaço destinado à praça, a qual compreende a todo movimento de 

terra (em corte e aterro com altura média de 20cm) necessária à obtenção de um leito 

“conformado” para receber um pavimento. A regularização deverá ser feita com uso 

de motoniveladora pesada, devendo-se evitar processos que levem à segregação do 

material. 
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6 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 

 Realizada a escavação para a execução das sapatas do coreto, o fundo das 

valas deverá ser regularizado, de acordo com a profundidade constante definida para 

o elemento, em seguida deverá ser lançado e espalhado o lastro de concreto magro 

sobre o solo firme e compactado ou sobre lastro de brita, apresentando ao final uma 

espessura de no mínimo 5cm. As valas deverão apresentar superfície plana e 

nivelada, livre de quaisquer interferências que possam vir a danificar a geometria do 

elemento que será executado. 

 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA 

 As sapatas isoladas do coreto serão em concreto armado com Fck mínimo de 

25 Mpa, nas dimensões mínimas de 0,60m x 0,60m de largura e 0,30m de altura. 

Deverão ser assentadas sobre solo que tenha resistência à ruptura acima de 0,20 

Mpa e lastro de concreto magro com 5cm de espessura, previamente preparado. Nas 

sapatas também serão embutidos “arranques”, posteriormente concretado, formando 

o “pescoço” ou fuste da sapata, nas dimensões mínimas de 0,25m x 0,25m de largura 

e 1,30m de altura, o qual servirá de apoio para a fixação da base de cada pilar metálico 

do coreto. 

 

PILAR METÁLICO DUPLO SOLDADO, EM PERFIS "U" SIMPLES 150 x 50 x 4,75, 

UDC (DOBRADO DE CHAPA), COM CONEXÕES SOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  

Caberá a Contratada o fornecimento, execução e instalação dos pilares de 

sustentação da estrutura metálica do coreto. Estes deverão ser executados em Perfis 

“U” simples de aço galvanizado dobrado com as dimensões de 150mm x 50mm e 

espessura E=4,75mm. Unidos por solda, esses perfis “U” deverão resultar em uma 
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estrutura única, um pilar/coluna com dimensões de 100mm x 150mm de seção 

transversal. 

Em uma das extremidades do pilar deverá ser soldada uma chapa de aço 

grossa, ASTM A36, com espessura E=1/2’’ que servirá de base, a qual será afixada 

ou parafusada sobre o fuste da sapata.  

Todas as estruturas metálicas deverão possuir pintura vinda de fábrica, do tipo 

anticorrosiva e final em esmalte sintético. 

 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

 A Contratada deverá realizar o engastamento com a base concretada dos 6 

(seis) postes contemplados no projeto da praça. O posicionamento dos postes deverá 

seguir orientação do projeto.  

A profundidade de engastamento do poste foi determinada de acordo com a 

seguinte expressão matemática: 

 

𝑒 =
𝐿

10
+ 0,60 (𝑚) 

Onde: 

L = comprimento do poste (m);  

ℯ = profundidade de engastamento. 

 

Desse modo, como os postes a serem instalados apresentam um comprimento 

(L = 7m), tem-se que a profundidade de engastamento (e = 1,30m). 

Para a realização do engastamento de cada poste, a base deverá ser fixada 

com concreto simples com Fck mínimo de 15Mpa até a profundidade de 1m, 

posteriormente deverá ser feito o reaterro com terra compactada, compactando-se de 

10cm em 10cm, até o enchimento completo da cava. 
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7 COBERTURA 

 

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

A Contratada deverá executar 270,30 kg em viga metálica perfil I – W 150mm 

x 13,00kg. Sendo estas utilizadas no travamento da estrutura, unidas entre os pilares 

metálicos.  

Todas as estruturas metálicas deverão possuir pintura vinda de fábrica, do tipo 

anticorrosiva e final em esmalte sintético. 

 

VIGA METÁLICA DUPLA SOLDADA, EM PERFIS "U" SIMPLES 75 x 40 x 2,65, UDC 

(DOBRADO DE CHAPA), COM CONEXÕES SOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Caberá a Contratada o fornecimento, execução e instalação das vigas 

superiores da cobertura metálica do coreto. Estas deverão ser executadas em Perfis 

“U” simples de aço galvanizado dobrado com as dimensões de 75mm x 40mm e 

espessura E=2,65mm. Unidos por solda, esses perfis “U” deverão resultar em uma 

estrutura única, uma viga com dimensões de 75mm x 80mm de seção transversal. 

Todas as estruturas metálicas deverão possuir pintura vinda de fábrica, do tipo 

anticorrosiva e final em esmalte sintético. 

 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

A Contratada deverá executar 546,12 kg em estrutura treliçada de cobertura, 

com ligações soldadas. Os perfis constituintes das treliças da estrutura metálica do 

coreto deverão ser executados em Perfil U (banzo superior e inferior) em aço laminado 

A-588 345Mpa, conforme norma brasileira ABNT NBR 8800:2008, com dimensões de 

(100x50x5) mm. Os elementos que irão compor as diagonais e montantes da treliça, 

deverão ser em perfis L duplo com dimensões de (38x38x5) mm. 
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Todas as estruturas metálicas deverão possuir pintura vinda de fábrica, do tipo 

anticorrosiva e final em esmalte sintético. 

 

SUPORTE METÁLICO DUPLO SOLDADO, EM PERFIS "U" SIMPLES 100 x 40 x 

3,00, UDC (DOBRADO DE CHAPA), COM CONEXÕES SOLDADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá a Contratada o fornecimento, execução e instalação do suporte para o 

topo da cobertura metálica do coreto. Estes deverão ser executados em Perfis “U” 

simples de aço galvanizado dobrado com as dimensões de 100mm x 40mm e 

espessura E=3,00mm. Unidos por solda, esses perfis “U” deverão resultar em uma 

estrutura única, com dimensões de 100mm x 80mm de seção transversal. 

Todas as estruturas metálicas deverão possuir pintura vinda de fábrica, do tipo 

anticorrosiva e final em esmalte sintético. 

 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS 

DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

 A Contratada deverá executar 28,70m² de trama de aço composta por ripas e 

caibros para a estrutura metálica do coreto. A qual servirá para o recebimento de telha 

cerâmica de encaixe, tipo romana. 

Todas as estruturas metálicas deverão possuir pintura vinda de fábrica, do tipo 

anticorrosiva e final em esmalte sintético. 

 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS 

DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

Caberá à Contratada a execução do serviço de telhamento na cobertura do 

coreto, com a utilização de telha cerâmica de encaixe, tipo romana. Na execução dos 

serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários. 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, 

e simultaneamente em águas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que 

se atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na linha de 
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cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas 

linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura 

equivalente à espessura de duas ripas.  

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos 

acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser expurgadas. 

 

 

8 REVESTIMENTO E PINTURA 

 

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) 

Os meio-fios (guias) serão inicialmente limpos ao longo do seu perímetro, 

compreendendo a varrição, retirada de vegetação e outros detritos existentes. A 

execução do serviço deverá ser efetuada com pincel, trincha ou broxa de pintura. Os 

serviços a serem prestados, correspondem a pintura do meio-fio, nas faces superior 

e lateral voltada para a rua, com tinta à base de cal, branca, em no mínimo duas 

demãos. 

 

 

9 PAVIMENTAÇÃO 

 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, 

PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL 

No trecho onde será necessário “cortar” a rua para a passagem do eletroduto 

para a interligação do circuito de alimentação com as caixas de passagem, após a 

escavação e reaterro da vala deverá ser feita a recomposição de pavimento em 

paralelepípedos do local, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos 

paralelepípedos (este contemplado em planilha orçamentária). 
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO) 

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho reto 

deverá ser executado, conforme as especificações e Normas, ao longo de todo o 

perímetro da praça e delimitações dos jardins. Suas dimensões serão de 0,13m de 

base superior, 0,15m de base inferior, 0,30m de altura e 1,00m de comprimento. Para 

o assentamento das guias deverá ser observado o seu alinhamento e nivelamento. 

Para tanto é recomendável que a base seja compactada e embolsadas nas costas 

com concreto entre suas juntas. O embalsamento deverá evitar que as guias se 

desloquem. 

 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM  

Os pisos intertravados pré-moldados deverão satisfazer as características 

físicas e mecânicas. O subleito constituído de solo natural ou proveniente de 

empréstimo (troca de solo), deverá ser compactado em camadas de 15cm, 

dependendo das condições locais; a camada de base, constituída de bica corrida, 

deverá apresentar espessura mínima de 10cm, ser regularizada e compactada. 

Depois de realizado os serviços preliminares, inicia-se a construção da camada de 

areia para assentamento dos blocos (colchão de areia). Composto por areia média, o 

colchão de areia deve possuir entre 4cm e 5cm de espessura e deverá ser nivelado 

manualmente antes do assentamento de cada piso. A execução de pavimento será 

em piso intertravado de 10x20 cm, espessura de 6cm. Os pisos deverão ser 

apresentados amostras para aprovação da fiscalização, antes da execução in loco. 

Além disso, sua resistência deve ser acima de 30 MPA, a fim de que o material seja 

de boa qualidade. Deverá ser executado piso intertravado com a utilização de blocos 

retangulares de cor natural e colorido, conforme paginação do piso em projeto. 
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RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

Caberá à Contratada a execução de uma rampa de acessibilidade para o 

acesso de cadeirantes à praça. A construção da rampa deve ser conforme a Norma 

NBR 9050 e de acordo com o projeto. Assim como a pavimentação da praça, a 

estrutura da rampa de acessibilidade também será em bloco de concreto intertravado 

colorido de 10x20 cm, espessura de 6cm. Importante salientar que a inclinação da 

rampa deve ser constante e não superior a 8,33%. 

 

 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

A Contratada deverá realizar a derivação de rede secundária da concessionária 

a partir de um poste já existente nas proximidades do local onde será construída a 

praça. A derivação deverá ser feita de forma simples, sendo instalado, no poste 

selecionado, um contator tripolar de 12A. 

 

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 

7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de 6 (seis) postes que irão 

compor a iluminação da praça. O poste a ser utilizado deverá ser cônico contínuo, em 

aço galvanizado, com altura H = 7m, diâmetro inferior = 125mm, devendo ter sua base 

engastada no solo. Além disso, os postes deverão vir com 2m de cabo de cobre nu 

(35mm²) meio duro, o qual servirá para o aterramento dos postes. 

 

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

A contratada deverá fornecer e instalar os braços para instalação das 

luminárias para iluminação da praça. O braço a ser utilizado deverá ser tipo romagnole 

ou equivalente, confeccionado em tubo de aço galvanizado com diâmetro 1", 
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espessura de 3mm, apresentando comprimento total de projeção horizontal de 1,50 

metros, tendo em uma das extremidades curva de 115º, ornamentada com chapa fina 

a frio de 1,2mm e na outra extremidade leve inclinação de 5º para melhor 

posicionamento do aparelho de iluminação. 

 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Os eletrodutos a serem utilizados deverão ser do tipo PEAD, corrugação 

helicoidal, cor preta, próprios para instalações subterrâneas (NBR 15715). Deverão 

ser postos nas valas escavadas que ligam a rede geral à caixa de passagem da praça, 

e também na interligação entre as caixas de passagem. A melhor disposição dos 

condutores nos eletrodutos, dependerá da análise do responsável pela execução do 

serviço. 

 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

Deverá ser fornecido e instalado eletrodutos PVC flexível corrugado, reforçado, 

cor laranja, D=25mm (3/4”) para instalação elétrica passante em rede subterrânea, os 

quais irão direcionar a passagem dos cabos elétricos para alimentação dos refletores 

dos jardins da praça. A melhor disposição dos condutores nos eletrodutos, dependerá 

da análise do responsável pela execução do serviço. 

 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Deverá ser fornecido e instalado eletrodutos PVC rígido roscável, para 

instalação elétrica passante em estrutura metálica, os quais irão compor a 

alimentação do circuito de iluminação do coreto. A melhor disposição dos condutores 

nos eletrodutos, dependerá da análise do responsável pela execução do serviço. 
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CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M 

Foram previstas caixas de passagem e derivação junto a base de cada poste a 

ser instalado na praça, sendo estas exclusivas para os condutores de energia elétrica 

e hastes de aterramento. O espaçamento entre estas será de acordo com o projeto. 

As caixas de passagem deverão apresentar as seguintes dimensões 30x30x30 cm (C 

X L X P), também deverão apresentar tampa em concreto com alças, dreno e brita, 

conforme projeto e planilha orçamentária. 

 

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Cada poste deverá ser aterrado individualmente com uma haste de aterramento 

em aço com diâmetro nominal de 5/8” e 3,00m de comprimento, instalada em uma 

caixa de passagem de alvenaria de 30x30x30cm junto a base do poste. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Deverá ser fornecido e instalado cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação 

em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-st1, antichama BWF-B, 1 condutor, 

0,6/1 KV, seção nominal 2,5 mm2, que partem da rede secundária para as caixas de 

passagem. 

Devem ser obedecidos os seguintes códigos de cores: 

• Fase: Preto, vermelho e branco;  

• Neutro: Azul claro; 

• Terra: Verde. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Deverá ser fornecido e instalado cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação 

em PVC/A, antichama BWF-B, cobertura PVC-st1, antichama BWF-B, 1 condutor, 
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0,6/1 KV, seção nominal 1,5 mm2, os quais irão alimentar as luminárias dos postes, 

as luminárias do coreto e os refletores dos jardins. 

Devem ser obedecidos os seguintes códigos de cores: 

• Fase: Preto, vermelho e branco;  

• Neutro: Azul claro; 

• Terra: Verde. 

 

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

O sistema de iluminação foi dimensionado de acordo com os níveis de 

iluminamento recomendados pela ABNT. 

A iluminação da praça será feita com a utilização de luminária de led para 

iluminação pública, de 100 W de potência, involucro em alumínio ou aço inox, 

instaladas nos postes. 

 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPÂDA TUBULAR LED DE 

18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

O sistema de iluminação foi dimensionado de acordo com os níveis de 

iluminamento recomendados pela ABNT. 

A iluminação do coreto será feita com a utilização de luminária de sobrepor em 

chapa de aço com aletas plásticas, para 1 lâmpada, base e27, potência máxima de 

40/60 W, inclusive lâmpada led tubular, bivolt, potência de 20 W. O posicionamento 

das luminárias deverá seguir as orientações do projeto. 

 

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE 

ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO 

ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, 

CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA LED 1 X 15W – COMPLETA 

O sistema de iluminação foi dimensionado de acordo com os níveis de 

iluminamento recomendados pela ABNT. 
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A iluminação da parte central do coreto será feita com a utilização de luminária 

cilíndrica de sobrepor com soquete e-27, anel de arremate em alumínio anodizado e 

pintado por processo eletrostático, com refletor em alumínio anodizado alto brilho, 

controle antiofuscamento e uma lâmpada led, potência de 15W. O posicionamento da 

luminária deverá seguir as orientações do projeto. 

 

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W 

O sistema de iluminação foi dimensionado de acordo com os níveis de 

iluminamento recomendados pela ABNT. 

A iluminação dos jardins da praça será feita com a utilização de luminária led, 

do tipo refletor retangular, bivolt, luz branca, potência de 30W. O posicionamento da 

luminária deverá seguir as orientações do projeto. 

 

 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

 

CISTERNA EM CONCRETO ARMADO CAPACIDADE DE 7M3 

Caberá à Contratada a execução de um reservatório enterrado (cisterna) em 

concreto armado, com capacidade de 7m3, conforme local indicado em planta, a fim 

atender as necessidades de abastecimento da praça a ser construída. 

A estrutura enterrada (cisterna) deverá apresentar um diâmetro interno de 

2,40m, profundidade de 1,60m e 20cm de espessura de suas paredes de contorno. 

As lajes superior e da base da cisterna apresentam, respectivamente, espessuras de 

10cm e 12cm. Dessa maneira, pretende-se ao final obter como resultado uma 

estrutura resistente com área de 6,16m2 e profundidade de 1,82m.  

A estrutura deverá ser composta por paredes e lajes em concreto armado, fck 

mínimo ≥ 30 MPa. O reservatório necessitará ser construído em solo com tensão 

admissível de suporte para a carga final pretendida. Caso o solo natural, após 

escavado até a cota de assentamento do reservatório, não garanta a tensão mínima 

admissível, que seja adotada medida executiva de melhoria da capacidade de 

suporte. 
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TAMPA DE INSPEÇÃO PARA CISTERNA, EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE 

TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de uma tampa de inspeção, 

em chapa de aço grossa, ASTM A36, espessura E=1/4’’ (6,35mm), para o reservatório 

enterrado (cisterna), com as dimensões de 0,80m x 0,80m, inclusive pintura e 

cadeado. 

Para a colocação da tampa no reservatório (cisterna) deverá ser observada a 

sua vedação, segurança e capacidade de carga, sendo esta nivelada com o piso da 

praça e por onde transitará pessoas. 

 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS 

Após a escavação, deverá ser feita a ligação das conexões e tubos de PVC, 

conforme localização dos pontos de água nos jardins, estando estes indicados na 

planta de projeto hidráulico. 

Deverá ser instalada conexão e tubulação de PVC soldável de diâmetro de 

25mm. Os tubos e conexões devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas.  

Proceder o serviço da seguinte maneira: 

• Limpar a ponta e a bolsa dos tubos e conexões com solução limpadora;  

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) da 

conexão e na extremidade do tubo (camada mais espessa). 

• Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. 

Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos; 

• Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC. Não os movimentar por, aproximadamente, 5 

minutos; 
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• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

ASPERSOR TIPO SPRAY, ESCAMOTEÁVEL, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR 

Os aspersores escamoteáveis, quando na sua utilização em gramados, devem 

ser instalados ao nível do solo de forma que não fique visível acima da superfície do 

mesmo.  

A conexão dos aspersores à rede hidráulica deverá ser feita através de um 

sistema flexível; este sistema permite que eventuais impactos sobre os aspersores 

sejam amortecidos e não reflitam sobre a rede hidráulica, além de facilitar 

manutenções e o posicionamento dos aspersores:  

➢ Para aspersores com entrada de ½” e ¾”, este sistema pode ser 

constituído de adaptadores e um determinado comprimento de tubo de 

polietileno de alta densidade (Swing Pipe) ou de um sistema articulado 

de PVC rígido; 

➢ Para aspersores com entrada de 1” ou superior, deverá ser utilizado 

somente o sistema articulado de PVC rígido.  

No caso de aspersores instalados próximos a meio-fio, devem ser posicionados 

a uma distância de no mínimo 10 cm. 

Por fim, é muito importante observar a inclinação do tubo de subida, ele deve 

estar perpendicular ao solo. 

 

BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de uma bomba submersa 

vibratória (bomba “sapo”) de 1/2CV ou conforme necessidade de vazão. A qual será 

utilizada para realizar a distribuição dos pontos de consumo que irá alimentar todo o 

sistema de irrigação da praça. 
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12 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 

 

BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO - L=1,60M (FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO) 

A Contratada deverá fornecer e instalar bancos de madeira com estrutura de 

ferro na praça. Os bancos deverão ser posicionados nos locais indicados conforme 

orientação do projeto. 

Os bancos deverão ter estrutura de ferro com assento e encosto de madeira, 

comprimento de 1,60m, profundidade de 58cm, altura do assento de 39cm. Deverão 

ser fixados no solo através chumbamento em concreto ciclópico. 

 

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00  

A Contratada deverá realizar o fornecimento e plantio de palmeira, com altura 

de muda h = 1,50 m. Deverá seguir as quantidades constantes no projeto, respeitando 

o porte e o distanciamento de plantio nela sugeridos.  

Além de fornecer mudas em perfeitas condições fitossanitárias, essa empresa 

deverá adotar cuidados especiais ao executar as obras, de modo a garantir não só a 

integridade do projeto quanto o bom desenvolvimento de toda a espécie vegetal. 

Esses cuidados se referem ao preparo do solo, a qualidade do solo a ser introduzido, 

qualidades das mudas e seu manuseio. 

A adubação deverá ser feita no ato do plantio misturando a terra da própria 

cova, adubo orgânico e adubo químico. O solo existente deverá ser retirado e 

substituído por terra de boa qualidade, própria para plantio e isenta de praga e ervas 

daninhas. 

 A formação e plantio dos canteiros ornamentais deverão ser realizados após a 

execução da pavimentação em piso intertravado da praça. 

 

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS 

A grama a ser plantada nos jardins da praça deverá ser a espécie Esmeralda 

ou São Carlos ou Curitibana, em placas. Devendo-se ter todo o cuidado na hora da 
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descarga, não sendo jogadas de cima do caminhão para não haver a ruptura das 

placas. Deverá haver também o cuidado para que não fiquem falhas no plantio, caso 

venha a ter, ao final será necessário ser feito o aproveitamento das placas quebradas 

para preencher e rejuntar todos os recortes e espaços pequenos que se formam ao 

longo da área de plantio. 

Após o plantio e colocação da grama, faz-se a compactação manual com um 

maço de peso mínimo de 5 Kg, para uma fixação melhor no solo novo. Toda a grama 

deverá ser irrigada diariamente, sempre sendo no primeiro horário do dia e no ultimo 

horário do dia, pois são os horários que apresentam temperaturas ideais para a 

irrigação. Dias que tiverem chuvas constantes não necessita desta irrigação. 

 

LASTRO URBANIZADO COM SEIXO ROLADO 

A Contratada deverá realizar aplicação de lastro urbanizado com seixo rolado, 

cor branca, de forma estética nas áreas dos jardins da praça. 

Os Seixos não devem ser depositados diretamente sobre a terra; entre o solo 

e os seixos deve ser aplicada uma camada de areia, conhecida por cama ou colchão 

de areia, devendo ter de 5cm de espessura. 

É aconselhável que a disposição dos seixos seja a última etapa de execução 

da obra, para evitar que outras etapas construtivas possam danificar o produto ou sua 

aparência. 

 

 

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

LIMPEZA FINAL DE OBRA 

A Contratada deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e 

conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas 

instalações. Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e 

equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, 

ferramentas e acessórios. 
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Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a 

completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como 

cuidadosamente varridos os seus acessos. 

 

 

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Contratada deverá promover a suas custas toda recuperação da área 

destruída ou danificada no andamento da obra, incluindo a recomposição de camada 

vegetal ou pavimentação quando necessária. A recuperação é considerada como 

parte integrante da obra e deverá ser aprovada pela Fiscalização, sendo pré-requisito 

para liberação da medição. 
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