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PROJETO BÁSICO  

 
OBJETIVO: Execução das obras necessárias para CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 

ANA CRUZ, no bairro Bela Vista, Município de Marituba/PA.  As descrições e 

quantidades objeto do presente PROJETO BÁSICO, estão indicadas no quadro 

abaixo, denominado PLANILHA DE QUANTITATIVOS, sendo subsidiadas por 

informações de projeto arquitetônico e vistoria “in loco” para confirmação das 

quantidades especificadas: 

 
 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Unid QTDE 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6,00 

1.4 Limpeza do terreno m² 3060 

        

2 PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                      

2.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 
com concreto moldado in loco, usinado, acabamento 
convencional, espessura 6 cm, armado (passeio e 
academia) 
 

m² 500,00 

2.2 Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 
7 cm, com armação em tela soldada (quadra) 
 

m² 450,00 

2.3 Colchão de areia e=20 cm 
 

m² 1240,00 

2.4 Espalhamento de material com trator de esteiras 
 

m³ 248,00 

2.5 Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. Colchão 
de areia e rejuntamento) (Anfiteatro) 
 

m² 70,00 

        

3 PAREDES E PAINÉIS     

3.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes 

m² 20,00 
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com área líquida menor que 6m² com vãos e 
argamassa de assentamento com preparo manual 
(arquibancada do anfiteatro) 

3.2 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 9x19x3 m2 as 36,29 9cm (espessura 9cm) 
de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos 
e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira (mureta da quadra) 

m² 185,00 

        

4 REVESTIMENTO     

4.1 Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de 
vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher 
de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo 
manual. 

m² 325,00 

4.2 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 325,00 

        

5 SERRALHERIA     

5.1 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por 
tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, 
diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 
bwg e malha quadrada 5x5cm 

m² 350,00 

5.2 Equipamento completo p/ quadra de esportes cj 1,00 

5.3 Equipamento completo p/ quadra de futebol e vôlei de 
areia 

cj 1,00 

        

6 PAISAGISMO     

6.1 Plantio de grama (incl. Terra preta) m² 285,00 

6.2 Plantio de arbusto ou cerca viva. uni 20,00 

6.3 Plantio de árvore ornamental com altura de muda 
maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. 

uni 8,00 

                                                                                                                                                                                                                                 

7 ESTRUTURA DE CONCRETO     

7.1 Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.b m³ 2,80 

7.2 Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12) uni 7,00 

7.3 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho 
reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura 

m 222,00 

        

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICA     

8.1 Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, uni 12,00 



                                                                                                   
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEIDUR 

 3 

h=9m, inclusive luminárias, sem lâmpadas - 
fornecimento e instalação 

8.2 Refletor retangular fechado com lâmpada vapor 
metálico 400 w  

uni 300,00 

8.3 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², antichama 
450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. 

m 400,00 

8.4 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², antichama, 
0,6/1,0 KV, para circuitos terminais – fornecimento e 
instalação. 

m 250,00 

8.5 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2 ", sem luva m 30,00 

8.6 Luva em PVC rígido roscável, de 2 1/2", para 
eletroduto 

uni 23,00 

8.7 Curva 90 graus, longa, de PVC rígido roscável, de 2 
1/2", para eletroduto 

uni 2,00 

8.8 Chave magnética p/ motor de 5CV -3F-220V uni 1,00 

8.9 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50a - 
fornecimento e instalação. 

uni 3,00 

8.10 Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 50a - 
fornecimento e instalação 

uni 1,00 

8.11 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 
galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos 
monopolares, com barramento trifásico e neutro - 
fornecimento e instalação 

uni 3,00 

8.12 Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector uni 10,00 

8.13 Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com 
isolador - fornecimento e instalação. 

m 13,00 

8.14 Caixa de inspeção em polipropileno - 15x15cm uni 12,00 

        

9 HIDRÁULICA E HIDROSSANITÁRIA.     

9.1 Ponto de água (incl. Tubos e conexões) pt 5,00 

9.2 Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 
3/4 "  

uni 2,00 

9.3 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com 
acabamento e canopla cromados. Fornecido e 
instalado em ramal de água 

uni 2,00 

9.4 Tubo, PVC soldável, DN 20mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação 

m 60,00 
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9.5 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal 
de distribuição de água - fornecimento e instalação 

uni 90,00 

9.6 Adaptador longo PVC SR - 25mmx3/4" uni 8,00 

9.7 Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) uni 5,00 

9.8 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado 
em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação 

uni 12,00 

9.9 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado 
em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação 

uni 4,00 

9.10 Tê de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, 
instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. 

uni 2,00 

9.11 Tê em PVC - JS – 20 mm  
uni 4,00 

9.12 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada 
de água - fornecimento e instalação 

uni 3,00 

9.13 Caixa em alvenaria de 40x4x40 cm c/ tpo. Concreto 
uni 2,00 

        

10 PINTURA     

10.1 Acrílica fosca int. E ext. Sem massa c/ selador  m² 410,00 

10.2 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento 
(esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil 
metálico executado em fábrica (por de mão). 

m² 500,00 

10.3 Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos 
(estacionamento e calçamento) 

m² 655,00 

        

11 LIMPEZA     

11.1 Limpeza geral e entrega da obra m² 700,00 

 
 
JUSTIFICATIVA: O projeto de construção da Praça Ana Cruz, localizada no bairro 

Bela Vista, irá contemplar: iluminação, coleta de lixo seletiva, calçamento 

ecológico intertravado, playground, academia ao ar livre e paisagístico e outros. 

Neste aspecto a Prefeitura Municipal de Marituba tem buscado parcerias para 

realizar ações que valorizem a população e o município. Uma destas ações é a 

revitalização e construção de espaços públicos que possam servir de áreas de 
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lazer para a população. Tendo em vista a diversidade de atividades e de espaços 

relacionados ao lazer, as praças se constituem como apenas um dos inumeráveis 

espaços que podem ser utilizados para o desenvolvimento social. Porém, destaca-

se o uso público desse espaço, que se constitui como importante fator de 

organização urbano repleto por relações humanas de força e de poder. O que se 

destaca nesse projeto é a função social da praça, por se tratar de um espaço que 

promove a sociabilidade. Sendo, portanto, um local propício para o 

desenvolvimento de atividades de lazer e culturais diversas, descanso, fuga da 

rotina, turismo e ócio. As formas de uso acompanharam o contexto econômico, 

político e social vividos em Marituba. A Praça será utilizada por públicos diferentes 

e de formas diferenciadas dependendo dos horários em que se visita o local. Com 

este projeto de conclusão esta Prefeitura pretende proporcionar a população 

Maritubense: espaço diferenciado nos quais irão se enquadrar Eventos Culturais e 

Cívicos, Feiras e Exposições, Atividades Esportivas e de Recreação, conservação 

dos Recursos Naturais, além disto, esta estruturação do espaço possibilita a 

abertura de um novo ponto turístico em nosso município não só para os 

Maritubense, mas também aos turistas da RMB – Região Metropolitana de Belém. 

 
META FÍSICA: Execução das obras necessárias à realização da CONSTRUÇÃO 

DA PRAÇA ANA CRUZ, em conformidade com a Planilha Orçamentária de Custos 

e Cronograma Físico-Financeiro, conforme memorial descritivo anexo, em (03 

meses), com as descrições e quantidades informadas anteriormente na 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS. 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços será (03 meses). 

 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: O valor estimado é de R$326.640,64 

(Trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e quatro 

centavos), de acordo com a Planilha Orçamentária (Custos) e Cronograma Físico 
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Financeiro - Global em anexos, considerando um BDI de 25% (Lucro e Despesas 

Indiretas). 

 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Será oportunamente informada, quando da realização do Processo. 

 

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO: Bairro Bela Vista, em Marituba – PA. 

 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Engenheiro Civil Vyviane dos Santos Ferreira 

– CREA/PA: 1519179480 – Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento 

Urbano (SEIDUR – PMM). 

 

 

Em anexo:  Memorial Descritivo, Especificações técnicas, Planilha Orçamentária e 

Cronograma Físico-financeiro. 

         

 
 
 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Eng. Civil Vyviane dos Santos Ferreira 

CREA/PA: 1519179480 
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____________________________________ 
Eng. Civil Adeilton Sousa de Amorim. 

CREA/PA: 29.749/D 


