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 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA 

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA 

LOCAL: BAIRRO EMERÊNCIO 

 

 CONSIDERAÇÕES 

 Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições 

para os Serviços de Reforma da Praça da Rodoviária na sede do município de 

Conceição do Araguaia. As especificações destinam-se a definir perfeitamente todos os 

materiais e serviços a serem executados.   

 A obra será executada de acordo com as especificações, projetos, 

normas específicas e normas da ABNT. 

1.0 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 - Administração da obra 

A obra terá permanentemente a presença de encarregado, almoxarife e terá o 

acompanhamento de engenheiro semanalmente. 

2.0 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

2.1- Placa da Obra 

Será confeccionada em zinco nas dimensões 2,0 x 3,0 m e afixada em vigotas de 

madeira. 

2.2- Execução de Almoxarifado 

Será instalado no canteiro de obra em chapa de madeira compensada com prateleira. 

2.3 - Instalação Provisória de água. 

A obra será dotada de uma torneira jardim ½” para suprimento da obra e confecção de 

argamassas. 

2.4- Execução de sanitário e vestiário  

Será em chapa de madeira compensada instalado no canteiro de obra. 

2.5 - Entrada provisória de energia elétrica  

Será aérea trifásica 40a em poste de madeira. 
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3.0- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

3.1- Mobilização 

Os serviços de Mobilização compreendem o transporte de pessoal e equipamentos até 

o local da obra. 

3.2- Desmobilização 

Os Serviços de Desmobilização compreendem a retirada de todos as sobra de                     

material, equipamento e pessoal da obra. 

 

4.0- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

4.1- Demolição de pavimento intertravado. 

Será retirado em toda área de piso intertravado, manualmente com uso de ponteiros e 

talhadeiras. 

4.2- Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco. 

Demolição de forma mecanizada, sem reaproveitamento, de canteiro elevado de 

pedras e concreto, e 6 bancos de concreto, e recuo de 2,0m de calçada na Área 5. 

4.3- Carga, manobra e descarga de entulho. 

Todo entulho será colocado em um caminhão basculante de 14m³. 

4.4- Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro 

de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. 

Toda área que há grama e terra será feita uma limpeza, retirando toda camada vegetal, 

para que seja preparada para plantio de nova grama. 

Na área indicada para quadra de areia, o terreno deverá ser rebaixado 0,30m, e o 

parque de areia deverá ser rebaixado 0,25m. 

4.5- Transporte com caminhão basculante de 18m³. 

Todo material vegetal retirado com uso de pás, enxadas, carros de mão e colocado em 

caminhão basculante e transportado para descarte. 

 

5.0- FAIXA ELEVADA 

Será feita de concreto com base de 7m, sendo 1,50 em cada lateral da rampa com 

inclinação de 10% e 4m na parte superior, finalizando com de 0,20cm de altura e/ou 

igualando com a altura das calçadas. 
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5.1- Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. 

O local que será construída a faixa elevada, do inicio ao final da execução deverá ser 

sinalizada com fita e cone plástico. 

5.2- Fresagem de pavimento asfáltico. 

Toda área que receberá o piso, o pavimento deve ser frisado para melhor recebimento.  

5.3- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma. 

Será montada forma de madeira para concretagem do piso (faixa elevada). 

5.4- Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa 

O piso (faixa elevada) será todo concretado com concreto fck 30 mpa. 

5.5- Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-138, (2,20 kg/m2). 

Em toda área será colocada tela de aço para melhor durabilidade e resistência, para 

suportar as cargas atuantes. 

5.6- Grelha em ferro fundido simples com requadro. 

Será instalado direção paralela nas duas extremidades, entre a faixa elevada e a 

calçada. 

5.7- Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro. 

Será aplicada com 0,40cm de largura por toda faixa. Parte superior de cor branca e 

laterais cor amarela. 

 

6.0- PAVIMENTAÇÃO 

6.1- Execução de passeio em piso intertravado. 

Toda área indicada no projeto será feito com bloco retangular cor natural de 20 x 10 

cm, espessura 6 cm. 

6.2- Piso podotátil, direcional ou alerta.  

Será assentado sobre argamassa, na área indicada no projeto. 

6.3- Execução de passeio (calçada) 

Será feito calçada de concreto com espessura de 0,08m, armada e com tariscas, na 

área ao lado da rodoviária, correções dos locais quebrados e/ou deteriorado e 

regularização da tampa das 3 fossas. 

6.4- Guia (meio-fio) 
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Será feito meio fio em concreto separando o gamado do calçada, na área ao lado da 

rodoviária.  

ESTACIONAMENTO PARA VANS 

6.5- Execução de pavimento em piso intertravado. 

Será de bloco sextavado de 25x25cm e com espessura de 10cm, também na rua onde 

a calçada houve recuo de 2,00m² 

6.6- Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro. 

Será aplicada na cor branca com 0,15cm de largura por 5m de comprimento, com a 

distância de 2,5m de uma para outra. 

 

7.0- PINTURA 

7.1- Pintura acrilica em piso cimentado 

Será aplicado duas demãos de tinta acrílica para piso cimentado, nas calçadas em 

concreto (área 1 e 3) e pés dos bancos em concreto (área 4), e nos quatro bancos em 

concreto (área 5). 

7.2- Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva  

Será aplicada na cor branca 14 faixas com 0,15cm de largura por 5m de comprimento, 

com a distância de 2,5m de uma para outra. 

Na cor amarela 2 para cadeirantes e na cor azul imagem de vaga para idoso como 

indicado no projeto. 

7.3- Pintura com tinta alquídica de acabamento 

Deverá ser aplicada em toda estrutura metálica da área ao lado da rodoviária. 

O ponto de moto táxi é de estrutura metálica, exceto a cobertura. Detalhes no projeto. 

7.4- Verniz sintético brilhante 

Deverá ser aplicado em todo telhado do ponto de moto taxi localizada ao lado da 

rodoviária. Detalhes no projeto. 

 

8.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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Serão instalados postes com relê por todas as 5 áreas, 4 postes com 4 refletores em 

cada, na quadra de areia, está incluso na planilha as tubulações, fiações, 

cabeamentos, postes, lâmpadas e refletores. 

Todos os serviços obedecerão às normas da ABNT. 

8.4- Refletor led slim 

Serão instalados no chão de front o letreiro dois refletores de Led 100w Pro Holofote 

Bivolt Prova Dágua Ip66 Frio. 

 

9.0- QUADRA DE AREIA 

9.1- Areia Grossa. 

Será retirada da jazida.  

9.2- Escavação horizontal, carga e descarga  

A areia retirada será carregada e descarregada no local da obra. 

9.3- Transporte com caminhão basculante. 

Toda areia será colocada com uso de pás e caminhão basculante 6,0 m³. 

9.4- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 

 O alambrado será fixado em um peitoril com 0,14cm de largura e 0,50m de altura em 

volta de toda a quadra. 

9.5- Alambrado para quadra poliesportiva. 

Estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela 

de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, com mureta de 0,30 

abaixo do nível do terreno e 0,20m acima do nível do terreno, e tela com 2,5m de 

altura, totalizando 3m. 

9.6- Conjunto para quadra de vôlei. 

Instalada conjunto com postes em tubo de aco 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. 

9.7. Banco de concreto sem encosto 1,5m 

Deverá ser instalado nas laterais interna da quadra de areia, 4 bancos de um lado e 4 

do outro, de dois em dois bancos juntos totalizando 3,0m.  
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10.0- PARQUE DE AREIA 

10.1- Areia Grossa. 

Será retirada da jazida. 

10.2- Escavação horizontal, carga e descarga  

A areia retirada será carregada e descarregada no local da obra. 

10.3- Transporte com caminhão basculante. 

Toda areia será colocada com uso de pás e caminhão basculante 6,0 m³. 

10.4- Tela arame galvanizado revestido com polímero 

Deve ser de malha hexagonal dupla torcao, 8 x 10 cm (zn/al revestido com polimero), 

fio *2,4* mm, com mureta de 0,25 abaixo do nível do terreno e 0,05m acima do nível do 

terreno, e tela com 1,2m de altura, amarrada na madeira de eucalipto. 

10.5- Madeira roliça tratada 

Madeira de Eucaplito com diâmetro de 0,15m e altura de 1,85m, sendo 1,20m envolto 

de tela, 0,25m exposta, e 0,40m enterrada, instaladas em alinhamento ao redor do 

parquinho com 0,10cm de distância uma da outra. 

BRINQUEDOS 

10.6- Casa do tarzan grande em madeira. 

Deve ser em madeira de cumaru, com parafusos e correntes galvanizados, pintura em 

tinta esmalte sintética Premium ou verniz polideck da sayerlack, comprimento: 7.60 m, 

largura: 5.20 m e Altura: 4.00 m. 

Deve conter 01 escorregador, 03 balanços, 01 escada tradicional com corrimão, 01 

rampa de réguas, 01 escada de pneus,01 casa com cobertura em telhas e cercada 

com corrimão de madeira. 

10.7- Gangorra dupla em madeira 

Deve ser em madeira de lei (cumaru), super-resistente. Pintado com tinta esmalte 

sintético Premium e verniz polideck da sayerlack, montado com parafusos zincados. 

Comprimento: 3.50 m, Largura: 100 m, Altura: 0.60 m. 

10.8- Carrossel 06 lugares de madeira 

Os assentos devem ser em madeira de lei (cumaru) de 0,12 cm x 75 cm, fixados com 

parafuso zincado, pintura em tinta esmalte industrial e fundo anti-corrosivo. 

Dimensões (AxLxC) 0.90 x 1.30 x 1.30 m. 
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10.9- Vai – vem de madeira 

Deve ser em madeira de lei (cumaru), super resistente. pintado com tinta esmalte 

sintético Premium e verniz polideck da sayerlack, montado com parafusos zincados. 

Comprimento: 3.00 m, Largura: 1.20 m, Altura: 1.80 m. 

10.10- Balanço triplo de madeira 

Deve ser em madeira de lei (cumaru), super-resistente, pintado com tinta esmalte 

sintético Premium e verniz polideck da sayerlack, montado com parafusos zincados. 

Comprimento: 4.10 m, Largura: 2.40 m, Altura: 2.00 m. 

 
11.0- LETRA CAIXA 

11.1- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos  

Será construído um degrau de 0,22m de altura por 6m de comprimento para fixação do 

letreiro. 

11.2- Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. 

O degrau do letreiro a ser fixado e a base para o degrau deverá ser preenchidos e 

revestidos de concreto magro. 

11.3- Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 14 

utilizações. af_09/2020 

No letreiro, na base e no degrau deverão ter formas para execução.  

11.4- Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 

uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm- montagem.  

Deverá conter armação na base em formato de aranha. 

11.5- Chapa de acm 3mmx1500x5000mm 

Conforme projeto, o letreiro será feito em caixa alta - EU (CORAÇÃO) CDA -, com 

altura de 1,50 m e espessura de 0,35 m. As letras deverão ser distribuídas ao longo da 

base de concreto obedecendo ao espaçamento de 0,30 m entre a maior projeção de 

cada letra. As chapas de ACM deverão ser nas cores (branco e vermelho) conforme 

projeto. 

11.6- Metalon galvanizado #18 
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O letreiro deverá ser estruturado em METALON galvanizado #18, revestido em chapa 

de alumínio composto (ACM). 

 

12.0- PAISAGISMO 

12.1- Plantio de grama em placas. 

Plantio de grama em placas tipo Esmeralda. 

12.2- Piso cimentado. 

Nas áreas 2 e 5, deverá ser feito uma passarela com blocos de concreto magro 

medindo 0,80m x 0,20, x 0,05 com intervalos de 0,20m de um para o outro. 

12.3- Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente 

da regiao, h= *2* m. 

Deverá ser plantada arvore conhecida na região como Pau-Preto de no mínimo 2m de 

altura. 

12.4- Pedra branca 

Será colocado próximo aos bancos de madeira e pergolado do gramado na área 2 e 5, 

pedra branca seixo Dolomita. 

12.5- Bancos de madeira 

Deverá ser em madeira, pintado com verniz polideck da sayerlack, montado com 

parafusos zincados. Comprimento: 1.50 m, Largura: 0.70m eAltura: 0.80 m. 

12.6- Lixeira Para Pátios 

Deve ser redonda suspensa, resistente, fabricada em tela de moeda com acabamento 

em esmalte acetinado, com suporte de tubo 3/4 para manter a lixeira suspensa. 

Altura do suporte: 1,24mt, Altura da lixeira: 42cm Largura: 35cm. 

12.7- Pergolado 

Deve ser em madeira de lei (cumaru), pintado com verniz polideck da sayerlack, 

montado com parafusos zincados. 

Comprimento: 3.50 m; Largura: 2.50 m; Altura: 2.50 m. 
12.8- Jogo de Bancos Fixo 

Deve ser em madeira de lei (cumaru), pintado com verniz polideck da sayerlack, 

montado com parafusos zincados. 

Comprimento: 1.50 e 0.80 e 0.80 m; Largura: 0.70m; Altura: 0.80 m. 
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12.9- Banco de concreto sem encosto 1,5m 

Deverá ser instalado bancos de concreto de 1,5m sem encosto.  

 

13.0- DIVERSOS 

13.1- Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva (faixa 

elevada). 

Deverá ser instalada próximo a faixa elevada. 

13.2- Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva 

(estacionamento  idoso). 

Deverá ser instalada na vaga de estacionamento para idoso indicado no projeto. 

13.3- Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva 

(estacionamento cadeirante). 

Deverá ser instalada na vaga de estacionamento para cadeirante indicado no projeto. 

13.4- Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva (velocidade) 

Deverá ser instalada próximo a faixa elevada, 30km/h. 

13.5- Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva 

(estacionamento). 

Deverá ser instalada na entrada do estacionamento. 

13.6- Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva (saída). 

Deverá ser instalada na saída do estacionamento. 

13.7- Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, 

*4,40*kg/m (nbr 5580). 

Todas placas deverão ser fixadas em tubo de aço. Os tubos do estacionamento 

deverão medir o total de 3,00 acima do nível do solo. As demais com 2,10m de altura. 

 

ENTREGA DA OBRA 

Deverão apresentar funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e 

aparelhos. 

Conceição do Araguaia, 23 de abril de 2021. 
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