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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

LOCAL: AGROVILA DO KM 95 SUL – MEDICILÂNDIA – PA  

PROP.: PREFEITURA MEDICILANDIA 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os projetos fornecidos são: Arquitetônico e Estrutura de Concreto Armado. Todos os 

materiais aplicados deverão ter procedência e qualidade comprovada e os serviços a serem 

executados deverão seguir as normas técnicas vigentes para cada etapa construtiva. 

As dúvidas decorrentes de projetos ou da execução deverão ser esclarecidas previamente com 

a equipe técnica da Prefeitura.  

Placa de Obra - Deverá ser colocada uma placa de obra no padrão do governo do Pará, 

nas dimensões de 1,20m x 2,40m (2,88 m²). Deverá ser colocada no local estratégico 

mais próximo da obra. 

Locação da Obra - A obra deverá ser através de gabarito de tábuas corridas com 

perfeito nivelamento e esquadro, fixado em pontaletas (caibro) a cada 2,00m. Locada 

de acordo com o projeto de implantação e com as particularidades do lote.  

 

1.1 DEMOLIÇÃO 

Informamos que a prefeitura municipal através da secretaria de obras, efetuará todos 

os serviços de demolição, que se apresentem necessários para a devida 

compatibilização projetual e orçamentaria. 

 

1.2 CARACTERISTICAS  

O piso deverá apresentar 1% de declividade e todo escoamento dos volumes gerados 

pelas chuvas será superficial, sendo escoado por uma abertura lateral na mureta de 

20x20cm. Entorno informamos que não será executada nenhuma intervenção no 

entorno da obra, desta maneira permanecerá a área verde. 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

Todos os custos relacionados à Administração local relativos à execução dos serviços, 

tais como, horas do encarregado (s), ferramentas, Segurança e Medicina do Trabalho – 

incluindo equipamentos de proteção individual e coletiva – entre outros, deverão ser 

considerados em composição de preço unitário próprias. 

A administração do serviço deverá contar necessariamente com dedicação integral de 
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um mestre de obras experiente sob supervisão de um engenheiro civil para o 

acompanhamento das atividades/serviços, e dedicação do responsável técnico, no local 

dos serviços.  

 

3 MURETA 

 

Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) 

 

Será realizado um trabalho inicial de locação planimétrica de linha para que se possa 

encontrar todo o nível desejado em projeto. 

Depois de encontrado o nível, será feita a retirada de entulho de forma manual para a 

regularização do local. Sendo que o mesmo material possa ser destinado a um local 

indicado pela prefeitura ou reutilizado. 

As escavações poderão ser executadas manualmente ate 1,5m de profundidade, 

devendo o material remanescente ser retirado para local a ser determinado pela 

Fiscalização, ou reutilizado.  

A fundação corrida/bloco será com pedra preta argamassada no traço 1:8 e baldrame 

em concreto ciclópico com pedra preta incluindo formas em madeira branca, 

Fck=18Mpa, devendo obedecer o projeto de fundação, e as recomendações para a 

execução de concreto armado contidas nestas Especificações. 

A alvenaria de blocos cerâmicos será executada na posição horizontal  com espessura 

de 9cm, com pilaretes de concreto de seção 15 x 20cm e a cada 3m.  O revestimento 

será chapisco e reboco nas duas faces.  A pintura será nas duas faces, em duas demãos 

com tinta Acrílica e/ou PVA externa. 

Serão instalados um conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo 

de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", com pintura em primer com tinta 

esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm. 
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4 PAVIMENTAÇÃO 

 

O trabalho de aterro deverá ser executado com material de boa qualidade, do tipo 

arenoso, sem matéria orgânica, em camadas sucessivas de 0,20m, devidamente 

molhadas e apiloadas, manual ou mecanicamente. 

Antes do lançamento do material, deverão ser removidas todas as camadas orgânicas 

do solo, a fim de garantir a sua perfeita compactação. 

O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, 

poderá ser reaproveitado como aterro.  

O lastro de concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) 

em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator 

água/cimento de 0,75. 

Será utilizado em toda a área de concreto magro para execução de lastro com 

espessura de 3 cm, dado pela área de projeção da peça. 

O Lançamento e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de 

brita. Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme 

utilização ou previsto em projeto com nivelamento da superfície final. 

Após a regularização do lastro será feito o piso de concreto armado em espessura de 8 

cm com resistência fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 400L. Será utilizado sarrafo de madeira não 

aparelhada 2,5 x 10 cm e peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para 

forma).Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; Finalizada a 

etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do 

concreto; Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda 

fresco. 
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5 PINTURA 

 

A superfície a ser pintada sempre deverá estar coesa, limpa, seca, lixada, sem 

esfarelamento de cimento (soltando pó) e completamente livre de gordura, ferrugem, 

restos de pintura velha, pó, brilho, partículas de borracha, etc. 

O piso deverá ser demarcado conforme projeto e com tinta acrílica estirenada a base 

de solvente, que atenda as normas NBR 11862 (tinta para sinalização horizontal de 

resina acrílica), DER 3.09 (tinta a base de resinas vinílicas ou Acrílicas). 

A sinalização deve ser executada conforme o exigido na ABNT/NBR 15405 

Sinalização horizontal viária – Tintas – Procedimentos para execução da demarcação e 

avaliação. 

 

6 DIVERSOS 

  Após o término dos serviços acima especificados, a empresa procederá à limpeza do 

canteiro de obra. A obra deverá ser sempre mantida limpa. Será feita limpeza geral da obra, 

inclusive as retiradas de todo entulho em entorno da obra. A quadra poliesportiva deverá ser 

deixada em condições de pronta utilização. 

  Com uma placa de inauguração de 40x30cm em aço inox de baixo relevo, colocado 

em local de fácil acesso. 
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8. ENCERRAMENTO 

Este relatório é composto por seis folhas impressas e numeradas, foi elaborado pelo 

Arquiteto e Urbanista JOÁS DE ARAÚJO GOMES, CAU A 138927-0 que o subscreve. 

 

Medicilândia, 03 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Joás de Araújo Gomes 

CAU A 138927-0 

Arquiteto e Urbanista 
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