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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento contém os elementos necessários para a execução dos serviços do Projeto 

Básico para CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DONA DUDA CIRANDEIRA, NO BAIRRO DO  

JANGA/PAULISTA-PE. 

LOCAL: AVENIDA DR JOSÉ CLÁUDIO GUEIROS LEITE ESQUINA COM A RUA 

MANOEL DE SANTANA – BAIRRO: JANGA /PAULISTA-PE. 

Este empreendimento está sendo promovidos por meio da SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA. 

O Projeto para construção da PRAÇA DONA DUDA CIRANDEIRA NO BAIRRO DO 

JANGA/PAULISTA-PE está orçado conforme projeto básico ítem 5 (Termo de Referência). 

A elaboração desse trabalho visa estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma 

metodologia para execução de atividades e etapas da construção, a fim de assegurar um controle 

permanente e o melhor padrão de qualidade, seguindo os Projetos e Normas da ABNT. 

Desse modo, contém neste documento a Proposta de Intervenção justificada pelo Memorial 

Descritivo, as Disposições Preliminares para execução dos Serviços, a Especificação Técnica, 

Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Documentação Fotográfica e o Projeto de 

Arquitetura fundamental para o alcance das metas estabelecidas pela SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA, na correta execução do Projeto. 

É responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA a elaboração e conclusão 

do processo licitatório.  

 

 

 

 

Paulista, 05 de dezembro de 2022. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

1.1 Programa  

A Prefeitura Municipal do Paulista por meio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

apresenta a proposta para a o projeto para construção da PRAÇA DONA DUDA CIRANDEIRA 

NO BAIRRO DO JANGA/PAULISTA-PE, cuja finalidade principal é promover a qualidade de 

vida dos cidadãos por meio do acesso à execução de atividades socioeconômicas, lazer e área de 

convivência, consentindo uma nova mentalidade e atitudes voltadas para o bem estar social, 

requalificando espaços públicos, prevenção à violência e defesa da cidadania, que representa a 

personificação do compromisso assumido pelo governo da Prefeitura Municipal de construir 

uma Paulista cidadã. 

Esta política está em sintonia com a ideia de cidade saudável, requalificando espaços públicos, 

gerando ambientes com áreas comuns de inclusão social, ou seja, um local em que todos possam 

ter acesso aos serviços básicos, à moradia decente, à educação, ao trabalho digno, à cultura, ao 

lazer, à oportunidade de desenvolver suas habilidades, à liberdade de expressão e criação. Um 

espaço de convivência fraterna e solidária. 

A Secretaria de Infraestrutura tem um papel fundamental na construção de um município 

comprometido com a qualidade de vida da população. 

Constata-se a grande carência de espaços públicos para tal finalidade e nos que têm esse espaço, 

a infraestrutura é deficiente. Por outro lado, constata-se, ainda, que nos locais existentes, a falta 

de acesso das populações mais carentes é uma realidade. 

Espaços requalificados é a garantia do direito de exercitar-se de forma orientada, podem 

contribuir para uma mudança de conceitos, no que se refere à valorização da esfera pública e a 

conscientização do óbvio: o espaço público é de todos e deve ser preservado.  
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A proposta é valorizar o espaço público, no sentido de incentivar o fluxo de pessoas e a 

integração da comunidade. É fundamental a construção de vínculos sociais frente ao problema 

da violência, uma vez que, ao utilizar esse espaço para atividades criativas e participativas, 

estaremos promovendo um processo de socialização e ocupação do tempo ocioso, bastante 

presente. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

• Ampliar e valorizar a utilização dos espaços públicos de convivência, contribuindo, 

assim, para a inclusão social e o combate a violência; 

• Potencializar os espaços públicos de lazer requalificados;  

• Promover a prática de exercício físico regular;  

O público alvo é toda a população de Paulista, principalmente a população do bairro do Janga 

em todas as suas faixas etárias. 

Os resultados esperados são: 

• Elevação da autoestima da população (a construção da praça), já aumenta a autoestima 

dos moradores beneficiando positivamente à população; 

• Redução da violência; 

• Inclusão social. 

2.0  MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO 

2.1 A Intervenção (PROPOSTA)  

  As peças técnicas apresentadas são resultado de um trabalho em equipe, 

valorizando as atividades nos espaços para convívio social, além  da oferta de equipamentos e 

mobiliário urbano.   

   Os serviços serão iniciados com a demolição de uma construção existente no 

local e será feita através da secretaria de serviços públicos. Existem três (03) árvores no local, as 
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espécies encontradas foram: uma (01)  unidade de Angelim (Andira nítida) de grande porte, uma 

(01) unidade de Flamboyant (Delonix regia) de médio porte e uma (01) unidade de Castanhola 

(Terminalia catppa linn) de grande porte conforme especificação no quadro de quantitativo na 

prancha de vegetação e implantação, foram todas conservadas e inseridas no conceito do projeto 

bem como acrescidas outras espécies para contribuir para o conforto térmico da praça.  

  A calçada foi projetada de forma a ser utilizada também como Cooper, terá uma 

extensão de 149,10 m e será feita em concreto pigmentado na cor azul, terá largura útil  de 

2.00m, com sinalização horizontal e marcação a cada 10 m. 

 Acessibilidade é uma questão de muita relevância no projeto, incluindo os usuários com 

dificuldade de locomoção entre outras necessidades especiais. Para tanto, foi ressaltado uso de 

rampas de acesso com inclinação adequada, piso tátil atendendo as Normas da NBR 9050/2020 

e NBR 16537/2016 para facilitar o acesso aos equipamentos da praça e placas de sinalização 

para os wc’s da Academia da Saúde com texto também em braile. 

  Nos passeios será colocado piso intertravado com bloco retangular na cor natural 

e colorido na cor vermelha em áreas específicas para destaque conforme especificação indicada 

no projeto, de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. Para facilitar o acesso de pessoas com 

necessidades especiais serão colocados nos passeios pisos táteis alerta e direcional, amarelo, de 

concreto 25 x 25 cm. 

  Será implantada a estrutura física de uma Academia da Saúde composta por: área 

de multiuso (local onde serão colocados os equipamentos de exercício físico: banco com barra, 

abdominal reto, abdominal inclinado, espaldar, barras e flexão). Na área de vivência coberta, 

teremos  um (01)  depósito e um (01) sanitário  masculino e outro feminino para P.N. E 

contendo bacias sanitárias, lavatórios e barras de apoio. 

  Foi criado um playground onde haverá espaços para brinquedos acessíveis. O 

playground será dividido em duas partes: no espaço onde o piso é de intertravado natural  será 

implantado um (01)  carrossel especial (acessível), amarelinha e side step (passo lateral) com 
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pintura no piso em tinta epóxi conforme especificadas em planta. Na área onde será implantado 

a caixa de areia está sendo ofertado uma (01) casinha com dois balanços sem ponte (em 

madeira), ver especificações no projeto. 

  Teremos acessos com revestimento diferenciando do intertravado, o que  faz 

interligação em alguns ambientes da praça com revestimento em porcelanato antederrapante 

com textura em tom amadeirado conforme especificação em projeto. 

  Será implantado placas de identificação, bem como, em braille para: academia da 

saúde, wc’s da academia da saúde, parcãolista, caramanchão, playground, início da calçada 

cooper, fonte e elemento escultório em homenagem a Dona Duda Cirandeira.   

  Serão construídos bancos corridos apoiados em alvenaria 1/2 vez de tijolos 

cerâmicos chapiscados e rebocados com pintura acrílica sobre reboco e a área de assento em 

concreto liso nas áreas de estar em geral da praça. 

  Teremos a implantação de um caramanchão para a área de jogos com estrutura de 

pilares em alvenaria de tijolo maciço aparente e a coberta com vigas em madeira de lei em 

maçaranduba ou equivalente técnico, aparelhadas de 5x19cm.  

  Na base do pilar do caramanchão temos uma área em solo natural destinada ao 

plantio de Bougainvillea em três cores: Bougainvillea laranja, Bougainvillea rosa clara e 

Bougainvillea na cor púrpura (conforme especificações em projeto), que servirão de 

sombreamento para a área de jogos. Teremos iluminação direta e indireta na área interna do 

caramanchão e  luminária externa decorativa  tipo arandela colonial.  

  Na área de jogos será colocado quatro (04) conjuntos de mesas revestidas com 

ladrilho nas dimensões 5x5cm e bancos sendo um adaptado para P.C.R. (pessoas em cadeira de 

rodas) conforme especificações técnicas indicadas no projeto.  

  Agregado ao caramanchão será instalado um espelho d’água que receberá   

revestimento em pastilhas de 5x5cm na cor azul,   e uma placa em concreto (FCK 30 Mpa com 

tela em aço nervurada soldada Q283) e acabamento em porcelanato antiderrapante para apoio 
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do elemento escultório  em homenagem a Dona Duda Cirandeira (ver item 2.3, Um Breve 

Histórico – Dona Duda da Ciranda).  

  O Parcãolista será implantado entre a academia da saúde e o playground e terá a  

área gradeada e pórtico de acesso também gradeado com placa indicativa gerando uma área 

segura e privativa com equipamentos específicos para atividades dos pets.  

  Serão implantados dois bicicletários de forma setorizada, um na área da 

Academia da Saúde e outro na área de jogos, com suporte para bicicleta sobre piso de 

intertravado colorido na cor vermelha (ver detalhe no projeto). 

  Serão implantadas 03 kits de lixeiras seletivas com capacidade de 50 litros cada 

nas áreas indicadas no projeto. 

   Foi elaborado duas opções de destino final de esgoto, opção 01: fossa séptica e 

vala de infiltração com projeto e memorial descritivo em anexo e opção 02: projeto do esgoto 

conectado ao P.V. (poço de visita da COMPESA), para atender os equipamentos instalados na 

área da academia da saúde. Considerando que não foi realizado estudo de viabilidade e 

funcionamento do P.V. existente junto à concessionária de água e esgoto-COMPESA, as duas 

opções são anexo do processo, sendo a opção mais vantajosa ao município a ser definida no 

ato da execução. 

   

  Nas instalações hidrossanitárias serão executadas as seguintes atividades: 

Instalação de ponto de água dos banheiros, instalação de ramais de água (distribuídas ao 

longo da praça nos jardins conforme indicação de projeto de irrigação para manutenção da 

vegetação.  Instalação de caixa para receber hidrômetro, instalação de barras de apoio para 

P.C.D (pessoa com deficiência), instalação de vasos sanitários, instalação de lavatórios, 

instalação de ralo, caixa sifonada, instalação de pontos de esgoto, tubulação para esgoto e 

instalação de reservatório superior (caixa d’água com capacidade de 1.000 litros conforme 

projeto em anexo). 
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  Nas instalações elétricas serão executadas as seguintes atividades: Instalação de 

pontos de iluminação, instalação de pontos de tomada, instalação de quadro de 

distribuição de energia, instalação de haste de aterramento, instalação de caixa de medição 

de energia elétrica e colocação de luminárias, refletores nas quadras, postes decorativos e 

de iluminação geral. 

 

2.2 Um breve histórico - Dona Duda da Ciranda 

  Vitalina Alberta de Souza Paz nasceu em 16 de abril de 1923 em Jaboatão dos 

Guararapes, na RMR. Aos 8 anos de idade escolheu o nome de ‘Duda’ e assim ficou conhecida 

ao longo de suas mais de nove décadas de vida. Desde o final da década de 1970, Dona Duda 

já não canta. Vitimada por um câncer, ela retirou a tireoide e um tumor próximo à região.  O 

prestígio da cirandeira, entre outros fatos, pode ser atestado pelas medalhas em honra ao mérito 

que guarda. Em 1972, foi homenageada como destaque em um programa televisivo e, 

devidamente guardados, recortes de jornal que fazem menção a apresentações em espaços do 

Recife, assim como a registros como o LP “Ciranda de Dona Duda” (1975), pela Rozemblit.  

  A cantora e pesquisadora musical Cylene Araújo lançou em 2014 a mini-

biografia “Dona Duda: A Primeira Cirandeira do Brasil”, junto ao disco “Ciranda do Amor”-

que conta com a participação de nomes como Chiquinha Gonzaga, Naná Vasconcelos, Nando 

Cordel e Petrúcio Amorim. 
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3.0 LOCALIZAÇÃO 

A Praça Dona Duda Cirandeira – situada no bairro do Janga - Paulista/PE. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: localização da intervenção. Fonte :google 
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4.0 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

É obrigação da Empresa contratada, a execução de todas as obras, serviços descritos ou 

mencionados no Projeto Básico, ou constante no projeto ou planilha, fornecendo para tanto, toda 

mão de obra e equipamentos necessários. 

São de responsabilidade da contratada: 

O cumprimento das prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Previdência Social e Seguro de 

Acidentes do Trabalho; 

O pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que vierem a incidir sobre a 

execução da obra ou serviços; 

Será responsável pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples defeito de 

execução, comprometendo-se a removê-lo, desde que provenham da má execução do serviço, 

sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL PAULISTA; 

a) Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade; 

b) Manter todos os projetos em local visível no canteiro de obras; 

c) A contratada ao iniciar a obra, deverá apresentar junto a Secretaria Executiva de Meio 

Ambiente o PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), uma vez que 

ela é responsável pela obra e seu bota fora a partir do início de sua execução; 

Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização terá o direito de modificar, mandar refazer, 

sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensão do prazo 

para conclusão da obra. 

Além do descrito acima, são obrigação da contratada os itens referenciados “Obrigações da 

contratada” do Projeto Básico (termo de referência), base para o processo licitatório.  
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5.0 FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização será efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA através da 

Secretaria de Infraestrutura, a qual exercerá o controle e a fiscalização da execução da obra em 

suas diversas fases, e decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção. As anotações 

necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos ocorridos na obra, serão 

obrigatoriamente registradas no livro DIÁRIO DE OBRA, entre elas: 

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) As modificações efetuadas no decorrer da obra; 

c) As consultas à fiscalização; 

d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-físico 

financeiro aprovado; 

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

f) As respostas às interpelações da fiscalização; 

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro. 

A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada 

quanto à perfeita execução do trabalho.  

6.0 MEDIDAS DE SEGURANÇA 

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à 

proteção dos trabalhadores, observando as leis em vigor. O uso de equipamentos de segurança 

como botas, capacetes, cintos de segurança (trabalhos em altura superior a 2,00m), máscaras, 

etc., serão obrigatórios. A contratada deverá assumir toda responsabilidade sobre a segurança 

das obras. 

7.0 PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução desta obra será de 06 meses, contados a partir da emissão da ordem de 

serviço. 
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8.0 RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS  

O relatório fotográfico encontra-se no Anexo IV. 

9.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Administração local 

A administração é formada por engenheiro da contratada para acompanhamento da obra, 

encarregado exclusivo para a obra e vigia noturno. 

 Canteiro de Obras 

Para o canteiro de obras está contemplado locação de container durante todo o período previsto 

da execução para almoxarifado, escritório, sanitários e refeitório executado no local, entrada 

provisória de energia elétrica, ligação provisória de água, isolamento do canteiro com tapume 

em estrutura metálica, placa da obra (placa FINISA + placa PREFEITURA) obedecendo ao 

modelo fornecido pela Prefeitura Municipal do Paulista e fixada no local indicado pela 

fiscalização e deverá ser mantida e conservada em todo o decorrer da obra, além da mobilização 

e desmobilização dos equipamentos necessários para execução do objeto contratado.  A 

Contratada plotará 02 (dois) jogos completos dos projetos (01 para o departamento de projeto e 

outro para obra), onde conservará em local a ser indicada pela fiscalização, o jogo completo dos 

projetos, memorial descritivo, contrato e livro diário de obra deve estar em local bem visível no 

canteiro da obra.  

Durante todo o decorrer da obra ficarão a cargo da Contratada a conservação e limpeza das 

instalações periódica da obra. 

Placa de Obra 

As placas de obra terão dimensões de 2,40 x 1,20 m, serão em chapa de aço galvanizada com 

aplicação de adesivo leitoso brilho em impressão digital + adesivo transparente para proteção, 

com apoio em madeira de pinus, mista ou equivalente. A madeira será fixada numa base de 
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concreto magro para lastro em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira. 

As confecções das placas serão levadas em consideração o manual visual de placas e adesivos 

de obras anexo deste memorial descritivo.  

Placa da Prefeitura 

 

 

 

 

 

 

PROPORÇÃO 
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Placa do FINISA 

 

Locação de container para o almoxarifado 

O container terá dimensão de 2,40 x 6,00m, padrão simples, sem revestimento e sem divisórias 

internos e sem sanitário, para uso em canteiro de obras; 

Locação de container para o escritório 

O container terá dimensão de 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, 

completo 
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Locação de container para sanitários 

O container terá dimensão 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 

1 lavatório e 1 mictório. 

Refeitório  

O refeitório terá dimensão 4,0 x 3,00 m, feito em chapa de madeira compensada. 

Entrada provisória de energia elétrica 

A entrada provisória de energia elétrica será trifásica 40a em poste de madeira roliça de madeira 

tratada, d = 20 a 25 cm, h = 12,00 m, em eucalipto ou equivalente da região, haste de 

aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de 

cobre, caixa interna/externa de medição para 1 medidor trifásico, com visor, em chapa de aço 18 

usg (padrão da concessionaria local), disjuntor tripolar 10  até  50a, tensão máxima de 415 v, 

eletroduto e fio de cobre anti chamas, além de todas as conexões, parafusos  e arruelas 

necessários para sua instalação. 

A contratada será responsável pela solicitação da ligação na concessionária local, além dos 

custos do pagamento das contas de energia durante a execução da obra. 

Ligação provisória de água para canteiro de obras 

A contratada será responsável pela solicitação da ligação na concessionária local, além dos 

custos do pagamento das contas de água durante a execução da obra. 

Estão inclusos hidrômetro/medidor de água, kit com registro para hidrômetro com bitola de ½” 

ou ¾” completo, registro de espera, além de todas a conexões necessárias para suas instalações. 
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Tapume com telha metálica 

O tapume para isolamento do canteiro será em telha metálica com apoio em madeira. Após 

conclusão do uso do tapume, esse será entregue a Prefeitura Municipal do Paulista por meio de 

local indicado pela fiscalização. 

Mobilização da obra 

A mobilização de todos os equipamentos e ferramentas serão feitas no início da obra, incluindo 

guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, 

alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 9.700 kg, potência de 160 cv -  

e 02(dois) serventes para apoio na carga e descarga.  

Desmobilização da obra 

A desmobilização de todos os equipamentos e ferramentas serão feitas no final da obra, 

incluindo guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de 

carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 9.700 kg, potência 

de 160 cv -  e 02(dois) serventes para apoio na carga e descarga.  

 Disposições Preliminares 

• Caberá a contratada o planejamento administrativo e técnico, devendo submetê-lo, 

entretanto, a aprovação prévia da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PAULISTA. 

• A obra de construção será executada de acordo com o Projeto de Arquitetura e 

especificações técnicas fornecidas pela Secretaria de Infraestrutura da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PAULISTA, por meio deste memorial descritivo e qualquer 

especificação complementar caso seja necessária durante a execução da obra. 

• Em caso de omissão das especificações inclusas neste documento, prevalecerá o disposto 

no Projeto de Arquitetura e vice-versa. Em casos especiais os critérios acima 

estabelecidos poderão ser alterados durante a execução da obra, mediante prévio 

entendimento entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, entendimento este cujas 

conclusões deverão ser expressas por escrito no DIÁRIO DE OBRAS. 
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• As especificações técnicas só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, 

emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA. 

• Todo material de acabamento será apreciado pela equipe técnica da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PAULISTA antes da aplicação do mesmo, tais como:gradil, tubo de 

ferro, tinta, piso, etc. Poderá ser solicitado pela fiscalização a contratada nota fiscal dos 

materiais a serem aplicados, para fins de observação de atendimento ao especificado e 

normas vigentes. 

• As empresas participantes do processo licitatório deverão ter ciência da localização da 

obra e fazer visita prévia (facultativo) ao local. 

 

Demolições 

A demolição da calçada existente será observada a memória de cálculo do orçamento básico, 

quanto a demolição da construção existente será executada pela Secretaria de Serviços Públicos 

do Paulista o qual está especificada na planta de construção e demolição. 

 

Remoção de material 

A contratada ao iniciar a obra, deverá apresentar junto a Secretaria Executiva de Meio Ambiente 

o PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), uma vez que ela é 

responsável pela obra e seu bota fora a partir do início de sua execução; 

A remoção de metralha em caminhão basculante, inclusive carga e descarga, percurso do 

transporte de bota fora, do local da obra (Praça Dona Duda Cirandeira) situada na Av Dr. 

Claúdio José Gueiros Leite) até o local de descarte licenciado, situado na Rod. PE-22, km 5,5 

(Av. Antônio Cabral de Souza), S/N, Jaguarana. Coordenadas UTM (Fuso 25M / SIRGAS 

2000) E: 295945 m; N: 9124363 m, ao lado da Fábrica da Inbetta. Distância de aproximada de 

3,8 km. 
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Serviços Topográficos 

A locação de todos os equipamentos, áreas de convivência, mobiliários urbanos, locação de 

vegetação, passeios, calçada/cooper e quaisquer outras locações da praça será executada por 

meio de topografia inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide. 

 

Calçada/Cooper e calçada complementar 

A calçada/cooper será executada em concreto pigmentado na cor azul, e a calçada complementar 

em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, com junta 

plástica de dilatação para pisos, cor cinza, 17x3mm (altura x espessura), a cada 2,00m.  

Passeio em intertravado 

Execução de passeio em intertravado, com bloco retangular na cor natural e colorido de 

20x10cm, espessura 6cm nas áreas internas da praça e intertravado na cor natural de  8 cm na 

área de estacionamento. Os blocos serão assentados sobre uma camada de pó de pedra 

compactado, assentado sobre uma camada de areia média e rejuntado com areia fina. A 

compactação será com placa vibratória reversível. 

 

Piso Interno de Ligação de Ambiente (entrada do parcãolista e divisa do playground) 

Piso em porcelanato antiderrapante, formigres ou equivalente técnico nas dimensões, 

0.20mx1.04m/ 0.07m, HD, modelo flamboyant na cor marrom ou canela com rejunte na cor 

marrom.  

 

(Imagem do porcelanato) 
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Meio fio 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto ou curvo, confeccionado em concreto pré-

fabricado, para urbanização interna de empreendimentos e jardins. Ver detalhe no projeto. 

 

Bancos Corridos 

Assento em placa de concreto FCK 25 Mpa com tela soldada nervurada Q196, em acabamento 

liso, apoio em alvenaria de 1/2 vez de tijolos cerâmicos de 9x19/19 (L x C x h) cm, revestimento 

com argamassa e pintura acrílica na face externa na cor branca, incluindo escavação e lastro em 

concreto magro. 

 

Caramanchão 

Pilares em alvenaria em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa na 

proporção de 1:2:8 (cimento, cal e areia) com espessura da argamassa de assentamento de 

1,5cm, com aplicação de verniz, 03 (três) demãos, apoiado sobre  bloco em concreto FCK 25 

Mpa. 

  

Piso do caramanchão 

Piso intertravado em bloco retangular na cor natural de 20x10cm, espessura 6 cm. Os blocos 

serão assentados sobre uma camada de pó de pedra compactado, assentado sobre uma camada 

de areia média e rejuntado com areia fina. A compactação será com placa vibratória reversível. 

 

Bancos do caramanchão 

Será executado tendo lastro em concreto magro de 5 cm de altura e 45 cm de largura corridos, 

Assento em concreto, FCK 26 Mpa com tela soldada, nervurada Q196 em acabamento liso, 

alvenaria de 1 vez, rebocado e chapiscado com pintura acrílica na cor branca. 
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Madeiras do caramanchão 

Fixação das pranchas transversais – incluindo o fornecimento da prancha aparelhada em 

maçaranduba ou equivalente nas dimensões de 5x19cm, com aplicação em verniz. 

Mesa de jogos com 3 bancos 

Fornecimento e instalação de mesa de tabuleiro de damas com 3 bancos em concreto padrão urb. 

O revestimento do tampo da mesa será em pastilha 5x5cm (ver detalhe no projeto). 

Mesa de jogos com 4 bancos 

Fornecimento e instalação de mesa de tabuleiro de damas com 3 bancos em concreto padrão urb. 

O revestimento do tampo da mesa será em pastilha 5x5cm (ver detalhe no projeto). 

 

Iluminação do caramanchão 

Cada pilar  receberá arandela decorativa lâmpada 10w na cor quente, 3.000k,  refletores em 

alumínio, suporte e alça, com 01 lâmpada de led  na cor fria de 150w, com reator de alta 

potência (ver quadro de especificação na prancha 05/19). 

 

Espelho d’água 

Construção do equipamento , fornecimento e instalação de bomba e filtro completos (ver 

projeto). 

Revestimento 

Revestimento em pastilha 5x5cm , na cor azul. Ver projeto. 

Base para apoio do elemento escultório de Dona Duda Cirandeira 

Base em concreto armado FCK 30 Mpa, tela de aço nervurada soldada Q283 cm acabamento em 

porcelanato antiderrapante com textura amadeirada. 
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Elemento Escultório Corporal de Dona Duda Cirandeira 

Elemento escultório será feito aquisição em processo administrativo exclusivo. 

 

Portão da área da bomba e filtro 

Portão de correr, em gradil de ferro, com barra chata – completo. 

 

 Área de convivência da Academia da Saúde 

Alvenaria 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (LxCxh) e 

argamassa de assentamento com preparo manual. 

Contrapiso da área de conivência da academia da saúde 

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas 

sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5 cm. 

Piso da área da plataforma da academia da saúde 

Piso em concreto 30 MPa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada.  

Piso Cerâmico Antiderrapante da área de convivência da academia da saúde 

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 

antiderrapante. 

 

Rodapé da área de convivência da academia da saúde 

Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada. 

Piso direcional da área de convivência da academia da saúde 

Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, 

aplicado, rejuntado. Uso no bloco de apoio da Academia da Saúde. 
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Laje da área do depósito e banheiros da área de convivência da academia da saúde 

Laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota 

convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3).  

Revestimento Parede e Teto do depósito da área de convivência da academia da saúde 

Revestimento em massa acrílica com pintura acrílica nas paredes e teto na cor branco neve. 

Chapisco 

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, 

argamassa traço 1:3 com preparo manual. 

Massa única  

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2: 8, preparo manual, aplicada  

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

Pintura da área de convivência da academia da saúde 

Aplicação e lixamento de massa látex no teto 

Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. 

Aplicação manual de pintura no teto 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em teto, duas demãos na cor branco neve. 

 Emassamento látex em paredes internas 

Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. 

Aplicação de fundo selador 

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 

Tinta látex Acrílica em paredes internas 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, na cor branco 

neve, Iquine, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.  

Pintura em paredes externas 

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas na cor erva-doce 

Iquine, Coral, Suvinil ou equivalente técnico. 
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Pintura com zarcão 

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies 

metálicas. Nos gradis e grades de proteção. 

Pintura em esmalte sintético 

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel 

sobre superfícies metálicas. Nos gradis na cor folha e grades de proteção na cor branca. Iquine, 

Coral, Suvinil ou equivalente técnico. 

  
 Esmalte verde folha                                    Esmalte branco neve 

 

Pintura em verniz 

Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. Para o 

madeiramento aparente do bloco de apoio da academia. 

Coberta 

Estrutura de madeira para telhado com telhas cerâmicas  
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Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira aparelhada para telhados com mais 

que 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Observar detalhe 

no projeto.  

A coberta terá 04(quatro) águas. 

Instalação de Tesoura 

Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira aparelhada, vão de 7 m, para telha 

cerâmica ou de concreto, incluso içamento. Observar detalhe no projeto.  

Colocação de cumeeira e espigão para telha cerâmica 

Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2: 9 (cimento, cal e 

areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.  

Telhamento com telha cerâmica  

Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com 4 águas, incluso transporte 

vertical.  A telha será emboçada com argamassa traço 1:2: 9 (cimento, cal e areia) e pintura em 

látex na cor branca. 

Parcãolista 

Gradil de privacidade e proteção 

Será instalado gradil com montantes verticais em tubo galvanizado de 1 1/2”que se repete a cada 

2,00 metros de distância, tendo entre eles grade em barra de ferro chata 3/4” x 3/16” retangular 

com travamento  horizontal em cantoneira  de abas iguais em ferro galvanizado de 1” sobre 

alvenaria de 1/2” vez, com 0.30m de altura sobre lastro em concreto magro, chapiscado e 

rebocado com pintura acrílica na cor branca.   

 

Pórtico de Acesso 

Será executado a placa e a parede em concreto armado FCK 30Mpa com 01(uma) demão sob 

selador acrílico e pintado com tinta acrílica na cor cimento queimado 02 (duas) demãos, Iquine, 

Coral, Suvinil ou equivalente técnico, e pilar também em concreto armado FCK 30Mpa com 
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revestimento em casquilho tijolinho aparente (5x22x1cm) CxLxH, com junta seca de 5mm de  

espessura e aplicação em verniz fosco em  03(três) demãos, (ver projeto-prancha 16/19) 

                            

Tinta acrílica cimento queimado                                                casquilho tijolinho aparente 

 

Equipamento de Agility  

Será ofertado 01 túnel, 01 slalom e 01 passarela – fornecimento ( ver cotação). 

 

(Túnel para pet) 

 

  

(Slalom para pet) 
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(Passarela para pet) 

 

Caixa de areia 

A caixa de areia terá uma camada de 0.20m de altura de areia fina. 

Passeio/Acesso interno 

Execução de passeio em intertravado, com bloco retangular na cor natural de 20x10cm, 

espessura 6cm nas áreas internas da praça. Os blocos serão assentados sobre uma camada de pó 

de pedra compactado, assentado sobre uma camada de areia média e rejuntado com areia fina. A 

compactação será com placa vibratória reversível. 

Placa indicativa do pórtico 

A placa será em madeira de lei esculpida (ver prancha 17/19). 

 

       (Placa do pórtico de entrada) 
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Placas indicativas da praça 

Serão colocadas placas indicativas setorizadas informativa do equipamento, sendo também 

inseridas as informações em braille. As placas serão em placa de pvc com adesivo vinilico 

brilho com camada de proteção em adesivo transparente. As placas terão dimensão no formato 

A3 apoiada base de madeira aparelhada com verniz com altura total de 2,00m, sendo 1,50 acima 

do piso e 0,50m de fundação, chumbados no concreto magro. 

 

Rampa de acessibilidade  

A construção da rampa de acessibilidade terá inclinação máxima de 8,33%, largura  mínima de 

1,2m até 2,0m, em piso de concreto desempolado manualmente, com lajota de concreto 

podotátil  de 25x25cm. Ver detalhe no projeto. 

A rampa de acessibilidade para a academia da saúde terá guarda-corpo/corremão de aço 

galvanizado de 0,92m de altura, montantes tubulares de 1.1/2” espaçados de 1,20m, 3 travessas 

horizontais tubulares  1.1/2”,  fixado com chumbador mecânico e pintura com esmalte sintético, 

na cor a definir. Observar projeto. 

 

Piso tátil direcional e alerta 

Piso tátil direcional em concreto  

Piso tátil direcional, de concreto colorido (amarelo), p/ deficientes visuais, dimensões 25x25 cm, 

aplicado com argamassa, rejuntado cimentício, exclusive regularização da base. 

Piso tátil alerta em concreto  

Piso tátil alerta, de concreto colorido (amarelo), p/ deficientes visuais, dimensões 25x25 cm, 

aplicado com argamassa, rejuntado cimentício, exclusive regularização da base. 

 

Piso tátil direcional emborrachado 

Piso tátil direcional na cor amarela, em borracha, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, 

aplicado, rejuntado. Será colocado no piso da área de vivência da Academia da Saúde. 
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Corrimão de Aço (rampas) 

Corrimão de aço galvanizado de 0,92m de altura, montantes tubulares de 1.1/2” espaçados de 

1,20m, 3 travessas horizontais tubulares 1.1/2”, fixado com chumbador mecânico e pintura com 

esmalte sintético. 

 Vegetação 

A vegetação existente da praça será mantida. As árvores a manter são: Angelim (Andira nítida), 

Flanboyant (Delonix regia), Castanhola (Terminalia catppa linn). 

Novas vegetações serão colocadas na praça que são: Ipê roxo, Ipê amarelo, Burgavile laranja, 

Burgavile púrpura, Burgavile rosa clara, Murici-da-praia, Canafístula e Grama Tapete 

Esmeralda (Ver projeto).  

 

Playground - Brinquedos Acessíveis  

Carrossel 

Carrossel especial - fornecimento e instalação (Ver cotação). 

Brinquedos em madeira 

Casinha com dois balanços sem ponte  

Casinha em eucalipto com dois assentos em madeira - fornecimento e instalação (Ver modelo 

conforme cotação). 
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Bicicletário 

Construção de 02 bicicletários 01 contendo 05 suportes próximo da academia da saúde e outro 

da área de jogos com 04 suportes – inclusive fixação (ver prancha 14/19). 

Pintura amarelinha e Side step  

Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi (ver prancha 

14/19). 

Lixeiras 

Lixeira Seletiva 

Fornecimento e instalação de lixeira seletiva 50 litros cada. Ver cotação 
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CASOS OMISSOS 

Os casos omissos de detalhes construtivos e especificações de materiais serão resolvidos pela 

equipe técnica da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA juntamente com os arquitetos e 

engenheiros da Contratada. 

 

10.0 PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

10.1. PLANILHAS VER ARQUIVO EM ANEXO III. 

11.0 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO/PAGAMENTO 

O pagamento será executado pela Prefeitura Municipal de PAULISTA diante das medições 

realizadas e atestadas pela fiscalização e baseado nas etapas do cronograma proposto, podendo 

ter a periodicidade mensal, para efeito de desembolso. 
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12.0 EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA DE PAULISTA 
 

 Yves Ribeiro                                      Prefeito do Município do Paulista 

Gilvandro Vieira                                 Vice-Prefeito do Município do Paulista 

Eng° Lídio Sérgio Valença                  Secretário de Infraestrutura 

Arq. Jaina Poesi Gonzaga                   Supervisora de Projetos e Orçamentos 

Eng° Francisco Pio dos Santos Neto    Engenheiro Civil - Orçamentista 

Maria das Graças Ferreira                   Projetista 

Giselda Mendonça                              Técnica em Edificações 

 

 

 

 

Jaina Poesi da Silva Gonzaga 

Arquiteta e Urbanista 

Supervisora de Projetos e Orçamentos 

MAT.14061 – CAU 181316-1/PE 
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