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OBJETO 
A Vila do Silveira foi criada em meados de 1940. Desde o início da 

urbanização, a área que hoje vamos trabalhar foi destinada a instalação de 
uma praça. Alguns anos atrás a prefeitura municipal construiu sobre parte do 
terreno um ginásio municipal de esportes, diminuindo a área da praça. Na 
verdade, a área nunca teve o tratamento urbanístico e constitui-se se sempre 
num terreno baldio usado com estacionamento durante as missas e festas no 
salão paroquial. No entanto sempre se manteve ativa, por parte da comunidade 
Silveirense, a demanda da construção de uma praça para servir de referência 
cívica e de lazer aos moradores.  

PROJETO 
Este projeto tem como objetivos:  
- Dotar a Vila Silveira de uma praça central; 
- Criar um espaço de referência cívica para a comunidade; 
- Criar um espaço de permanência, lazer e eventos para a comunidade;  
- Dotar a localidade de um espaço para visitação dos turísticas. 



 

 

A praça será fechada, para evitar a visita de bovinos e equinos que 
ainda circulam pelas ruas da localidade. A ideia é fazer o cercamento com meia 
taipa (muro de pedras basálticas irregulares de junta seca, comuns na região) e 
complementada com mourões e cercado de madeira. 

A praça terá três portões seguidos por corredores que levarão à área 
central da praça onde teremos uma fonte e uma plataforma, uma área coberta 
com sanitários, um parquinho e uma área com quiosques, mesas de xadrez e 
áreas de encontro.  

A praça terá uma edícula construída de pedras onde teremos os 
sanitários e uma área coberta para instalação de uma academia da saúde. Na 
frente da edícula teremos uma fonte com chafariz, depois uma plataforma para 
pequenos eventos e de um lado um parquinho e do outro lado um espaço de 
permanência com quiosque, bancos e nessas para jogar xadrez e dama. Nas 
bordas da praça, teremos canteiros para flores. 

OBRAS 
1 – LOTE  01 – CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 

1.1 – Serviços Preliminares  
1.1.1 Instalação da Placa de Obra 
No início da obra, deverá ser instalada uma placa, cuja dimensão 

é de 2,80m², que contará com informações das dimensões da obra, bem 
como da origem dos recursos. Esta placa permanecerá no local, durante 
todo o período de execução da obra. 

                     1.1.2 – Limpeza de Terreno  
Esta etapa corresponde à remoção de vegetação da área da 

praça (que no caso são apenas gramíneas esparsas) para execução das 
obras; 

1.1.3 – Locação da Obra  
Deverá ser executada com rigor técnico em observância dos projetos: 

arquitetônico, de implantação, fundações, drenagem, iluminação, etc.  
A ocorrência de erro na locação da obra implicará à empreiteira a 

obrigação de proceder as devidas modificações por sua própria conta.  
1.2– Movimentação de Terra  

1.2.1 –   Escavação Manual para Execução da Fundação das 
Muretas – Consiste na abertura de valas para instalação das muretas; 

1.2.2 –  Reaterro – Consiste no reaterramento das partes 
pavimentadas da obra. Será feito com material granular argiloso de alta 
compacidade e resistência, preferencialmente cascalho da região, 
distribuídos em camadas sucessivas de 0,20m, compactados até atingir 
a cota prevista em projeto.  
1.3 – Infraestrutura 

1.3.1 – Fundação de Concreto Ciclópico – No local demarcado 
para execução das muretas será feita demarcação lateral com madeira 
nas dimensões de 50cm de largura por 20cm de profundidade que 
deverão ser preenchidas com concreto ciclópico. A cada 5,00m deverão 



 

 

ser chumbadas esperas de barras de aço em aço 8mm CA-50 e Fck 
30,0Mpa. 
1.4 –  Superestrutra 

1.4.1 – Alvenaria de Tijolos – As muretas terão 40cm e 70cm de 
altura por 50cm de largura (demarcadas no projeto), serão formadas por 
paredes de tijolos maciços assentados em 1 vez e meia, a cada 5m, 
quando tiver as barras de aço que foram chumbadas na fundação, o 
assentamento deverá deixar um espaço interno de 10x10cm para 
concretagem de um mini pilar até a cinta de amarração.  
1.5 –  Viga Cinta de Amarração 

1.5.1 – Concretagem das Vigas de C.A.– no topo das muretas 
teremos uma viga de 20x20 dimensionadas com aço e Fck 25,0Mpa. 
Sobre a viga vão ser chumbadas esperas metálicas para fixar os 
moirões da cerca de madeira. 

1.5.2 – Armação – Aço CA-50 de 10mm 
1.5.1 – Armação – Aço CA-60 de 5mm 
1.5.4 – Fabricação – Montagem de Formas.  

1.6. – Revestimento das Muretas 
1.6.1 – Revestimento das Muretas – As muretas serão 

revestidas com retalhos de basalto cinza assentados com argamassa e 
com juntas não superiores a 
1cm. Conforme imagem 
abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 

Imagem 01 de Referência  
Basalto irregular 

assentado em muro 

 
 

1.7 – Pavimentação da Esplanada 
1.7.1 – Lastro de Brita – Será colocada uma camada de brita 

com 10 cm. 
1.7.2 – Concreto Magro Simples – Após o nivelamento, 

compactação manual e instalação de toda a canalização prevista em 
projeto, será executado uma camada de concreto simples, misturado em 
betoneira, Fck= 15Mpa, com espessura mínima de 5cm, com caimento 
mínimo de 0,2% para as extremidades da praça. Esta camada sofrerá 
cura por 7 dias e será somente na esplanada conforme projeto. 

1.7.3 – Piso de Basalto Cortado 47x47cm – Na esplanada 
faremos um trabalho de Piso Xadrez formado por quadriláteros 
compostos por 9 pedras de basalto serrado 47x47cm, assentados sobre 
argamassa AC III, conforme imagem abaixo. 



 

 

 
Imagem 02 de Referência – Piso de basalto cortado 

 
1.7.4 – Calçada Portuguesa - Os quadriláteros acima serão 

separados entre si por faixas de calçada portuguesa, executada com 
lascas de basalto ferrugem com largura aproximada de 50cm. As lascas 
serão assentadas sobre argamassa AC III.     

 

 
Imagem 03 de Referência – Calçada Portuguesa 

 
1.8 – Pavimentação com Basalto Irregular nas demais áreas 

1,8.1 – Meio Fio de Concreto Pré-moldado – O meio fio que 
delimita a área pavimentada como a caixa de areia do futuro parquinho e 
os passeios da área externa da praça, será de concreto pré-moldado 
com as seguintes dimensões: 12x30x80cm, que deverá ser instalado 
conforme nível desejado e rejuntado com argamassa.  

1.8.2 – Pavimentação com Piso Tátil 25x25cm – A praça será 
toda acessível e contará que com faixas de piso tátil conforme prevê a 
NBR 16.537/2017. As lajotas serão de cor cinza e terão dimensão de 
25x25x2,5cm instalados sobre argamassa. A Prefeitura deverá exigir 
comprovação da qualidade do material e comprometimento de 
substituição do material em caso de esfacelamento das lajotas. 
Conforme imagem abaixo. 



 

 

 
Imagem 04 de Referência – Piso Tátil alerta e direcional  

1.8.3 – Pavimentação com Basalto Irregular – O basalto 
irregular com espessura média de 6cm deverá ser instalado sobre cama 
de pó de brita de 10cm, pedras com juntas de no máximo 1 cm e 
rejuntado com argamassa. Conforme Imagem abaixo. 

 

 
Imagem 05 de Referência – Calçada de basalto irregular 

 
1.9 – Instalações Elétricas - As instalações elétricas serão executadas 

pelo empreiteiro que ganhar a licitação, dentro do projeto elétrico apresentado 
e entregue pela secretária de Planejamento e Gestão territorial, sendo os 
eletrodutos corrugados resistentes ao solo com cabos de cobre flexível isolado 
6mm², anti-chama 0,6/1,0Kv. 

1.9.1 – Entrada de Energia Elétrica  
1.9.2 – Quadro de Distribuição   
1.9.3 – Disjuntor de 50A  
1.9.4 – Disjuntor de 32A  
1.9.5 – Cabos  

1.10 – Instalações de Águas Pluviais - As instalações de águas 
pluviais serão executadas pelo empreiteiro que ganhar a licitação, dentro do 
projeto Hidráulico apresentado e entregue pela secretária de Planejamento e 
Gestão territorial, tendo as especificações no mesmo.  



 

 

1.10.1 – Caixa para Boca de Lobo. 1,3x1,0x1,2m 
1.10.2 – Caixa com Grelha. 0,5x1,0x1,0m 

1.11– Equipamentos Urbanos 
1.11.1 – Lixeira cilíndrica dupla - V=60lt, fabricada em tubo de 

aço carbono, cestos em chapa de aço e pintura em processo 
eletrostático. 
1.12– Quadro de Areia  

1.12.1 Meio-Fio -  com dimensão100x15x0cm 
1.12.2 Areia Média -  21,16m3 de areia 
1.12.3 Transporte -   
 
 

2 – LOTE  02 – CONSTRUÇÃO DA EDÍCULA 

2.1– Serviços Preliminares  
2.1.1 Instalação da Placa de Obra 
No início da obra, deverá ser instalada uma placa, cuja dimensão 

é de 2,80m², que contará com informações das dimensões da obra, bem 
como da origem dos recursos. Esta placa permanecerá no local, durante 
todo o período de execução da obra.  

                     2.1.2 – Limpeza de Terreno  
Esta etapa corresponde à remoção de vegetação da área para 

execução das obras; 
                     2.1.3 – Locação da Obra  

Deverá ser executada com rigor técnico em observância dos projetos: 
arquitetônico, de implantação, fundações, drenagem, iluminação, etc.  

A ocorrência de erro na locação da obra implicará à empreiteira a 
obrigação de proceder as devidas modificações por sua própria conta.  

2.2– Movimentação de Terra  
2.2.1 –   Escavação Manual para Execução da Fundação das 

Muretas – Consiste na abertura de valas para instalação das muretas; 
2.2.2 –  Reaterro – Consiste no reaterramento das partes 

pavimentadas da obra. Será feito com material granular argiloso de alta 
compacidade e resistência, preferencialmente cascalho da região, 
distribuídos em camadas sucessivas de 0,20m, compactados até atingir 
a cota prevista em projeto.  
2.3 – Infraestrutura  

2.3.1 – Armação – Sapatas e vigas de baldrame de aço CA 50 
com 8mm; 

2.3.2 – Armação – Sapatas e vigas de baldrame de aço CA 60 
com 5mm; 

2.3.3 – Concretagem – com concreto FCK 30 MPA; 
2.3.4 – Fabricação – Formas de madeira conforme projeto. 

2.4 –  Superestrutra 
2.4.1 – Alvenaria de Tijolos – As paredes serão de tijolos 

furados assentados em meia vez.  



 

 

2.4.2 – Emboço – As paredes receberão emboço com argamassa 
no traço 1:2:8. 

2.4.3 – Armação – Pilares com aço CA-50 e Concreto Armado 
serão dispostos na construção conforme projeto.  
2.5 –  Viga Cinta de Amarração 

2.5.1 – Viga Cinta de Amarração – No topo das paredes teremos 
cinta de amarração na largura destas e com 20cm de altura com aço 
CA-50 e Concreto Armado serão dispostos na construção conforme 
projeto.  

2.5.2 – Armação – Aço CA-50 de 10mm 
2.5.3 – Armação – Aço CA-60 de 5mm 
2.5.4 – Fabricação – Montagem de Formas.  

2.6. – Revestimento das Paredes 
2.6.1 – Retalho Recortado de Basalto– As paredes serão 

revestidas com Basalto Almofada Regular assentados com argamassa e 
com juntas não superiores a 1cm. 

Conforme imagem abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 06 de Referência Basalto 
Almofada assentado em parede 

 
 

 
2.7 – Revestimento de Pisos e Paredes 

2.7.1 – Lastro de Brita – Sobre o solo previamente compactado 
no interior da edícula, será colocada uma camada de brita com 10 cm. 

2.7.2 – Concreto Magro Simples – Após o nivelamento, 
compactação manual e instalação de toda a canalização prevista em 
projeto, será executado uma camada de concreto simples, misturado em 
betoneira, Fck= 15Mpa, com espessura mínima de 5cm, com caimento 
mínimo de 0,2%. Esta camada sofrerá cura por 7 dias e será somente na 
esplanada conforme projeto. 

2.7.3 – Piso de Porcelato Retificado 60x60cm – Na edícula 
saremos Porcelanato Retificado 60x60cm de boa qualidade aplicado 
com argamassa AC III. 

2.7.4 – Emboço - As paredes receberão emboço com argamassa 
no traço 1:2:8. 
2.8 – Telhado 

2.8.1 – Madeiramento – Será executada trama de madeira 
composta por ripas, caibros e terças.  

2.8.2 – Telhamento – Será usada telha ondulada de fibrocimento 
de 6mm. 

 



 

 

2.8.3 – Fabricação – Trabalho de instalação do telhado. 
2.8.4 – Forro – Será usado forro de pvc, com coloração 

semelhante a madeira. 
2.8.5 – Calha – Serão usadas calhas em chapa de aço 

galvanizado. 
2.8.6 – Rufo – Na interface da edícula com o ginásio de esportes 

será instalado rufo ou algeroz. 
2.9 – Instalações Elétricas 

2.9.1 – Quadro de Distribuição -1 unidade 
2.9.2 – Disjuntor bipolar de 50A -1 unidade 
2.9.3 – Pontos de Tomada- 7 unidades  
2.9.4 – Pontos de Iluminação- 7 unidades  
2.9.5 – Luminária de Emergência- 2 unidades  
2.9.6 – Luminária tipo Spot c 2 lâmpadas- 7 unidades  
2.9.7 – Cabo de cobre 6mm- 36m 

2.10 – Instalações Sanitárias 
2.10.1 – Fossa Séptica -1 unidade 
2.10.2 – Filtro Anaeróbico -1 unidade 
2.10.3 – Serviço de Instalação tubo pvc 100m- 22,4m  
2.10.4 – Serviço de Instalação tubo pvc 75m- 5,0m 
2.10.5 – Ralo Sifonado- 2 unidades  
2.10.6 – Junção pvc e complementos- 2 unidades  
2.10.7 – T pvc 100/100- 6 unidades 

2.11 – Instalações Hidráulica 
2.11.1 – Kit Registro de Gaveta -2 unidade 
2.11.2 – Ponto de água -12 unidades 
2.11.3 – Tubo pvc 25mm- 24,0m  

2.12 – Equipamentos 
2.12.1 – Lavatório com coluna -4 unidades 
2.12.2 – Mictório -2 unidade 
2.12.3 – Vaso Sanitário com caixa acoplada - 6 unidades 
2.12.4 – Barra de Apoio PNE L- 2 unidades 
2.12.5 – Barra de Apoio PNE reta- 2 unidades  
2.12.6 – Porta de Alumínio abrir - 3,6m²  
2.12.7 – Janela alumínio maxim-ar- 6 unidades 
2.12.8 – Porta de Alumínio abrir – 5,04m²  

2.13 – Pintura 
2.13.1 – Pintura esmalte sintético acetinado/ madeira-76,55 m² 
 

OBS: Serviços Complementares 
Após o término dos serviços, deverão ser removidos todos os entulhos a 

fim de deixar a avenida em boas condições de utilização. 
 

São José dos Ausentes – RS, 17 janeiro de 2023. 
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