
 
 

  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 

ANEXO XI - CADERNO DE ENCARGOS 

 

Obra: REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO JARDIM DAS 
COLINAS. 

End.: Avenida Wagner Lemos Machado, nº,  bairro Jardim das Colinas, Itajubá-MG. 

O presente CADERNO DE ENCARGOS tem por finalidade, especificar serviços e definir 
padrões necessários para execução da obra acima, conforme a seguir: 

I - Considerações: 

II - Serviços: 

1.0 - Serviços Preliminares 
2.0 – Infraestrutura Instalação da Academia 
3.0 – Instalações Elétricas 
4.0 – Instalação Hidráulica / Água Pluvial 
5.0 – Pintura 
6.0 – Fechamento da Quadra e Equipamento 
7.0 - Limpeza 
 

I - Considerações: 

1.1 – As especificações destinam-se a definir perfeitamente todos os materiais e serviços a serem 
executados. 

1.2 - A obra será executada de acordo com o projeto, planilha de custo, especificações técnicas e 
normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e Bombeiro. 

1.3 – A obra está prevista para um período de execução de 3 (tres) meses. 

1.4 – A empresa deverá providenciar todas as licenças, relatórios, aprovações e autorizações 
junto a todos os órgãos responsáveis pela autorização para a execução da obra, inclusive a 
aprovação do projeto na Prefeitura de Itajubá. 

1.5 – A empresa deverá providenciar a abertura da matrícula da obra junto ao INSS (matrícula 
CEI), e ao final da construção, providenciar a baixa e regularização da obra, ficando 
condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra” somente após a entrega da CND ( Certidão 
Negativa de Débitos ) da obra. 

1.6 – A empresa deverá fazer um relatório (Livro Diário de Obras) para o registro diário de 
todas as ocorrências da obra, mantendo-o na obra, deverá ser anotado os serviços, mão de obra 



 
 

  

(número de funcionários e cargos) e materiais empregados, e também qualquer fato referente a 
obra como, intempéries, mudanças, adaptações, todas as visitas realizadas a obra deverão ser 
anotadas, deve ser feito em duas vias. 

1.7 – A empresa deverá manter na obra para consulta uma pasta com todos os projetos 
assinados, além dos projetos de uso diário dos funcionários durante toda a execução da obra. 

1.8 – Para a execução dos serviços, a empresa contratada impreterivelmente terá que atender 
todas as NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE da 
legislação vigente, os relatórios deverão ser entregues a fiscalização até 30 (trinta) dias após o 
início dos serviços. 

 

II - Serviços: 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1 - Placa da obra: 
Placa de obra, dimensões (3,00 x 1,50) metros, fornecimento, moldagem, instalação e fixação em 
estrutura de madeira resistente, fixada em local de fácil visibilidade, a placa deverá ser em 
chapa galvanizada pintada, conforme padrão do GOVERNO DO ESTADO E MUNICÍPIO. 

 

2.0 – INFRAESTRUTURA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA: 
 
2.1 – Passeio:  
Execução de passeio (calçada) em concreto 12 MPa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, 
espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento 
 
2.2 – Contrapiso:  
O contrapiso será executado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em 
áreas secas menores que 10m2 sobre laje, aderido, espessura 2cm, acabamento reforçado.  
 
 
3.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 
 
Será feita a instalação de alguns pontos elétricos e uma manutenção na rede elétrica do ginásio, 
trocando assim alguns cabos, interruptores, tomadas e as luminárias junto a instalação do 
banheiro no ginásio, conforme quantidade especificada na tabela orçamentária, senda esta já 
levantada em loco. Onde os materiais utilizados deverão ser de boa qualidade. 
 
 
4.0 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA / ÁGUA PLUVIAL 
 
Será feita a instalação de um ponto de água fria no ginásio. 
 
4.1 – Calha: 
A calha será executada nas laterais da cobertura da quadra em chapa de aço galvanizado 
numero 24, desenvolvimento de 50 cm. 
 



 
 

  

4.2 – Condutor: 
Condutor de PVC será instalado fazendo a ligação da calha com as caixas receptoras de águas 
pluviais.  
 
4.3 – Canaleta: 
As caneletas serão executadas de modo a coletar e conduzir as águas pluviais. Sua dimensão 
será de 30 x 20 cm, utilizando-se concreto FCK = 15 MPa. 
 
4.4 – Grelha: 
As grelhas serão colocadas sobre toda extensão das canetas de água pluvial. Será confeccionada 
em ferro fundido com largura de 30 cm. 
 
4.5 – Cobertura: 
 Será coberto com telha ondulada de alumínio, espessura de 5 mm toda área sobre a quadra. 
Deve-se atentar para a correta sobreposição das telhas para evitar possíveis goteiras, assim 
como, a fixação das mesmas. 
 
 
5.0 – PINTURA INTERNA E EXTERNA: 
 
Normas Gerais: 
Todas as superfícies a pintar deverão estar secas. 
Serão cuidadosamente limpas, e preparadas para o fim de pintura a que se destinam. Cada 
demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca conforme 
recomendações do fabricante. Será aplicada uma base preparadora para o recebimento da 
pintura conforme material: 
Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas á pintura 
(vidro, pisos, alvenarias, aparelhos, etc.), os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. Serão dadas 
quantas demãos forem necessárias para que toda a superfície pintada apresente, depois de 
pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, acetinado ou brilhante). 
 
5.1 – Tinta Esmalte sintético em esquadrias de ferro e madeira: 
Receberão tinta esmalte sintético brilhante as esquadrias de ferro e de madeira, e deverá ser 
pintado a compressor de ar, deixando a superfície lisa e homogênea, mínimo de duas demãos 
de tinta, inclusive proteção com zarcão, uma demão. 

5.2 – Pintura de piso: 
Receberão tinta a base de resina acrílica o piso das arquibancadas e palco com camarim, e 
deverá ser pintado sobre a superfície limpa, mínimo de duas demãos de tinta. 
 
5.3 – Pintura acrílica piso de quadra: 
Receberá tinta acrílica o piso da quadra, com tinta apropriada para quadra e deverá ser pintado 
sobre a superfície limpa, mínimo de duas demãos de tinta. 

5.4 – Demarcação de quadra: 
A demarcação da quadra será feita com tinta acrílica concentrada, onde a superfície deverá estar 
limpa. 

 



 
 

  

 
6.0 - Fechamento da quadra e equipamento: 

6.1 – Alambrado: 
O alambrado de malha 7,5x7,5 cm será instalado entre a quadra e o passeio, fixado a cada 2m 
em blocos de concreto. 
 
6.2 – Alambrado: 
 O alambrado de malha 5x5cm será instalado em todo o perímetro da quadra poliesportiva, 
estruturado por tubos de aço galvanizado. 
 
 6.3 – Portão: 
O Portão de acesso a quadra terá duas folhas de abertura e será de tela arame galvanizado e 
moldura em tubos de aço. 
 
6.4 – Traves:As traves, confeccionada em tubo de aço galvanizado, serão instaladas em cada 
lado da quadra.  
 
 
 7.0 – LIMPEZA GERAL: 

7.1 – Limpeza final da obra: 
A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza, pronta para o seu uso 
imediato, livre de restos de construções, entulhos, terra excedente, nas áreas pavimentadas, as 
tubulações de águas pluviais, canaletas, grelhas deverão estar limpas, desobstruídas e 
apresentar um perfeito funcionamento. Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela 
construtora para um local apropriado aprovado previamente pela Prefeitura Municipal de 
Itajubá. A obra será devidamente lavada em todos os seus ambientes, será retirado todos os 
respingos de tinta, os vidros serão limpos, os pisos polidos e encerados (cera somente nos pisos 
de granilite) e as paredes e esquadrias deverão estar livres de poeiras, respingos de tintas e 
sinais de massa, dedos, etc.  

 

 

 

Engº Civil Dariam Jonnis José da Silva 
CREA-MG 174.603/D 

Secretaria Municipal de Planejamento 
Prefeitura Municipal de Itajubá 

 


