
 

 

 

  
 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 Rua Otaviano Santos nº 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-250, Altamira-PA   

Contato: (93) 3515-3929 / seplanpmatm@hotmail.com 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN 

 

OBRA: QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO BELA VISTA. 

LOCAL: BAIRRO BELA VISTA, ALTAMIRA-PA 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DE ENGENHARIA 
 
 
1 GENERALIDADES: 
 
1.1 Esta especificação tem como objetivo estabelecer as normas e condições para 
serviço de instalação de galpão metálico, alambrado, portas, postes com refletores e 
equipamentos completos para quadra de esportes, localizado na rua Consuelo Borges, 
s/n, no Município de Altamira - PA, compreendendo o fornecimento dos materiais, mão 
de obra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as 
despesas necessárias à completa execução da obra pela empresa contratada. 
 
1.2 Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações no que forem 

aplicadas: 
 

a) O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de 
execução para Obras e Edifícios Públicos. 

 
b) O artigo dezesseis da Lei Federal n.º 5.194/66, que determina a colocação de 

Placa de Obra, conforme a orientação do CREA. 
 

c) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT. (NBR – 8810 / 1985; 8430 / 1984 e 
outras) 

 
d) As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E. 

 
1.3 As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar, em 
companhia de um credenciado da Secretaria Municipal de Planejamento, o local e o 
logradouro onde a obra será executada, antes de apresentarem suas propostas, para 
que verifiquem a situação real dos serviços que serão realizados, observando suas 
particularidades, assim como com relação à energia e abastecimento. 
 
1.4 A Contratada, será responsável pelo Seguro Contra Acidentes de Trabalho e danos 
a terceiros, em companhia idônea. 
 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

2.1 Localização do serviço em projeto 
 
 Localizada no Bairro Bela Vista. 

 
2.2 VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES: 
 

Competem à contratada, fazer minucioso estudo verificação e comparação de 
todos os desenhos dos projetos, especificações e demais elementos integrantes da 
documentação técnica fornecida pela Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN, 
bem como, providenciar os registros nos órgãos competentes. 
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Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os projetos, 
prevalecerão estes. 

 
A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentação, servirá também 

para esclarecimentos, em todos os itens de serviços, através das indicações de 
características, dimensões, unidades, quantidades e detalhes nela contidas. 

 
Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na 

Planilha de Quantidades, deverá ser considerado nas composições de custos dos 
referidos serviços. 

 
Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de 

caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido 
a alternativa “ou similar” a juízo da Fiscalização. 

 
2.3 OCORRÊNCIA E CONTROLE: 
 

A Contratada ficará obrigada a manter na obra um Livro Diário de Obras, destinado 
a anotações pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a 
serem feitas pela Fiscalização. 

 
A Contratada responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos 

serviços de acordo com a Fiscalização, deverá apresentar o “As Built” através de 
documentos que se tornem necessários, tais como memoriais, plantas, croquis, 
desenhos, detalhes, etc. 
 
2.4 MATERIAIS A EMPREGAR: 
 

O emprego de qualquer material, com maior ênfase para o de acabamento, estará 
sujeito à fiscalização, que decidirá sobre a utilização do mesmo. 

 
Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização, antes da 

sua aplicação. 
A Contatada será obrigada a retirar qualquer material impugnado pelo Engenheiro 

Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de Diário de Obras, 
se o material for aplicado sem aprovação da Fiscalização. 
 
2.5 FISCALIZAÇÃO: 
 

A Fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela Secretaria 
Municipal de Planejamento. Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar 
relatórios e outros elementos informativos. 

 
O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente, o projeto e suas 

especificações, devendo a Secretaria Municipal de Planejamento ser consultado para 
toda e qualquer modificação. 

 
Compete a Fiscalização, junto à contratada, em caso de inexistência ou omissão 

de projetos, fazer a indicação e proceder às definições necessárias para a execução dos 
serviços, como por exemplo, locais, padrões, modelos, cores, etc. 
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2.6 COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO: 
 

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no Livro Diário de Obras 
e quando necessário, através de Ofício ou Memorando. 
 
2.7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 
 

A Contratada deverá manter na direção da obra, um preposto seu com 
conhecimentos técnicos que permita a execução com perfeições de todos os serviços, 
além dos demais elementos necessários à perfeita administração da obra, como mestre 
de obra, almoxarife, apontador, vigia etc. 

 
A Contratada deverá comunicar com antecedência a Secretaria Municipal de 

Planejamento, o nome do responsável técnico, com suas prerrogativas profissionais. 
 
A Secretaria Municipal de Planejamento fica no direito de exigir a substituição do 

profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia 
nos trabalhos ou indisposição em executar as ordens da Fiscalização. 

 
A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, 

onde será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 
apropriados a cada caso, visando a melhor segurança do operário, juntamente com os 
crachás dos trabalhadores relacionados para a obra. 

 
A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. 

 
Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá: 

 
- Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotações de Responsabilidade 

Técnica – ART ou RRT referentes ao objeto do contrato e especificações 
pertinentes, nos termos da Lei nº 6496-77. 

 
- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se 
refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato. 

 
- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 
recebimento definitivo dos serviços. 

 

A Contratada deverá montar um escritório na obra, com dependências confortáveis 
para uso da Fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 
funcionamento e atendimento dos serviços de construção. A vigilância será ininterrupta, 
por conta da Contratada, até o recebimento definitivo da obra. 

 

2.8 LIMPEZA DA OBRA: 
 

Permanentemente deverá ser executada a limpeza da obra para evitar a 
acumulação de restos de materiais no canteiro, bem como, periodicamente, todo o 



 

 

 

  
 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 Rua Otaviano Santos nº 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-250, Altamira-PA   

Contato: (93) 3515-3929 / seplanpmatm@hotmail.com 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN 

 

entulho proveniente da limpeza deve ser removido para fora do canteiro, e colocado em 
local conveniente. 
 
3 SERVIÇOS: 
 
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 

Locação da obra: As locações poderão ser realizadas a trena ou aparelho, se for à 
trena, deverão ser globais e sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o 
perímetro das edificações, devendo ser utilizado qualquer método previsto nas normas 
de execução, obedecendo rigorosamente o projeto de locação e suas cotas de níveis. 

 
Será de responsabilidade da Contratada e verificação do RN e alinhamento geral 

de acordo com o projeto. 
 
Caso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, a Contratada deverá 

comunicar por escrito à Fiscalização, a fim de se dar solução ao problema. 
 
A Contatada não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação pela 

Fiscalização.  A aprovação não desobriga da responsabilidade da locação da obra, por 
parte da Contratada.  

 
3.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 

O projeto será executado de acordo estas especificações e também com as 
seguintes normas oficiais: 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

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

A distribuição de energia será através de condutores isolados que irão da rede ao 
quadro geral de baixa-tensão. 

Na instalação dos eletrodutos deve ser utilizado o critério abaixo, prevalecendo à 
especificação indicada no projeto executivo de elétrica:  

 Para instalações embutidas em lajes, pisos e paredes: eletrodutos de PVC rígido;  

 Para instalações enterradas: eletrodutos de PVC rígido envelopados em concreto. 

Nas instalações enterradas, o eventual cruzamento com instalações, água ou 
esgoto, deve-se dar a uma distância mínima de 0,20m. 

NÃO executar o lançamento de cabos sem antes estarem concluídos os serviços 
da obra civil, como acabamentos de paredes, coberturas e pisos. 

NÃO serão permitidas emendas de condutores ao longo da instalação. 

Os componentes deverão ser fornecidos completos com todos os acessórios, 
materiais e equipamentos necessários ao perfeito funcionamento do sistema.  
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Nas instalações, deverão constar pontos de luz/força, chave blindada, disjuntores, 
centros de distribuição e demais pontos de tomadas e interruptores, obedecendo as 
quantidades e locais descritos no projeto elétrico executivo. 

Os quadros, incluindo os componentes, deverão obedecer rigorosamente aos 
diagramas constantes do projeto executivo elétrico e possuir dimensões suficientes para 
conter todos os componentes projetados, bem como possibilitar às futuras ampliações 
previstas em projeto. 

O quadro de distribuição com placa de identificação com nome, tensão, frequência, 
corrente nominal e números de fase. 

No circuito de distribuição os condutores elétricos serão de cobre eletrolítico de alta 
pureza, isolação ante chama 70º C classe 750 V e no circuito de alimentação os 
condutores serão “sintenax” ante chama 70º 1 KV. 

Os eletrodutos NÃO podem ser embutidos em pilares, vigas, nem atravessar 
elementos vazados. 

As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas atarraxadas em ambas 
as extremidades a serem limpas, as quais serão introduzidas nas roscas até se tocarem, 
para assegurarem uma perfeita continuidade da superfície interna de canalização. 

Os eletrodutos terão diâmetro mínimo igual à Ø 3/4”. O raio mínimo de curvatura 
dos tubos não deve ser inferior a seis vezes o diâmetro do mesmo 

Antes da enfiação, todas as tubulações e caixas devem ser convenientemente 
limpas. 

Nas instalações dos fios e cabos alimentadores, devem ser evitadas emendas. 
Quando forem necessárias, somente podem ser executadas nas caixas de passagem e 
com conectores apropriados. 

Todos os circuitos alimentadores devem ser identificados nas caixas de passagem. 

Todas as tomadas deverão ser aterradas. 

Os circuitos serão específicos de acordo com sua utilização. Os disjuntores serão 
eletromagnéticos, NÃO podendo ser acoplados e sim monofásicos. 

Para o efetivo funcionamento do sistema elétrico, deverão ser considerados outros 
componentes e serviços em suas composições de preço, mesmo não previsto nesse 
memorial, assim como não incluso na planilha orçamentária, anexa ao edital. 

 
3.3 PAVIMENTAÇÃO 
 

O piso cimentado poderá ser obtido através do desenvolvimento: sarrafeamento e 
alisamento da própria camada de concreto, com 10cm de espessura. 

 
O sistema de concretagem adotado para a execução do piso da quadra é o de 

quadros intercalados tipo tabuleiro de xadrez, com placas e juntas de dilatação sendo o 
acabamento final do piso da quadra em concreto cimentado desempolado liso, 
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executado com o concreto ainda fresco, obedecendo as cores e dimensões das 
marcações de quadra, apresentadas em projeto.  

 
Os pisos das calçadas de proteção e passarela coberta serão cimentados e com 

juntas de dilatação 
 
3.4 GALPÃO METÁLICO, ALAMBRADO, PORTAS, POSTES COM REFLETORES E 

EQUIPAMENTOS COMPLETOS PARA QUADRA DE ESPORTES.  
 

Estrutura e material: Serão utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, 
terças metálicas e posteriormente das telhas metálicas leves, alambrados metálicos, 
trave metálica para futebol de salão, poste metálico para rede de vôlei, suporte metálico 
para basquete com o aro e tabela em madeira de lei para o aro de basquete. 

 
Os tipos de aço e madeira a serem adotados nos projetos de estruturas metálicas, 

parafusos, eletrodos, barras, correntes, chumbadores e chapas de madeira caberá a 
contratada dimensionar submetida à aprovação da fiscalização. 
 
3.5 MONTAGEM DO GALPÃO, PINTURA E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
 

Montagem: o manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser 
cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes, as partes estruturais que sofrerem 
avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da 
FISCALIZAÇÃO. 

 
Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e 

angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 
Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades 

suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança 
da estrutura o exigir. 

 
As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e 

deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, 
esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos 
de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 

 
Pintura: toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta 

de gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de 
solda, carepa de laminação, furos. 

 
Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de 

primer epóxi e posteriormente 2 a 3 demãos de tinta esmalte de cor definida em projeto, 
deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos 
fabricantes. 

 
3.6 ALAMBRADOS, PORTAS, POSTES COM REFLETORES E EQUIPAMENTOS 

COMPLETOS PARA QUADRA DE ESPORTES. 
 

Alambrados: A colocação das grades deve garantir o perfeito alinhamento, prumo e 
fixação ao longo do eixo da mureta da quadra, devidamente preparadas e pintadas 
conforme orientação em projetos. 
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Portas, postes com refletores e equipamentos completos para quadra de esportes: 
A instalação das portas, refletores e os equipamentos esportivos devem ser instaladas 
nas locações previstas em projeto, perfeitamente fixadas, alinhadas e pintadas. 

  
Pintura: A pintura segue o critério adotado no item 3.3 da seção 3.  
 

3.7 RECOMENDAÇÕES GERAIS. 
 

A Contratada utilizará, na execução dos serviços, funcionários contratados de 
comprovada competência, que deverá ser o elemento de contato com a fiscalização. Os 
serviços deverão ser rigorosamente executados, de acordo com as especificações. Toda 
e qualquer modificação com relação ao que está previsto, somente poderá ser feita, 
quando solicitado pela fiscalização.  
 
3.8 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA: 

 
A obra será entregue totalmente acabada, limpa, inclusive aparelhos e acessórios e 

livre de qualquer entulho. As instalações serão testadas, e verificadas as suas condições 
de funcionamento. 

 
 
 
 

 
         André F. N. Barcelos                                                  Rafael Moura Pereira  

Engo Civil/SEPLAN                                 Secretário Municipal de Planejamento de Altamira 
                 Mat.59962                                                                 Decreto nº 419/20 
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