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1. APRESENTAÇÃO
Elaboração do Projeto Básico para a Orla Atlântica de Salvador – Trecho que engloba as Praias de
Jardim de Alah, Piatã e Itapuã, conforme plantas de localização. Este projeto tem como principal
objetivo entregar à comunidade espaços públicos dignos, que contribuam para a melhoria da
qualidade de vida dos moradores e daqueles que visitam nossa cidade.
Ao exame das diretrizes e dificuldades de implementação do processo para a elaboração do projeto,
conclui-se que a proposta deve ser afinada dentro dos conceitos estabelecidos pela FMLF, conforme
Justificativa apresentada, que fundamenta os critérios para o desenvolvimento das áreas, porem
dentro de uma visão mais ampla de toda a orla do Município de Salvador, considerando, “as
questões ecológicas e socioculturais dos sítios, de notável beleza cênica e diversidade biológica”.
“Observa-se que, ao longo das últimas décadas, devido ao processo de degradação, principalmente
quanto à ocupação irregular das praias, com a concessão de equipamentos voltados para o comércio
de alimentos e bebidas, cuja atividade cresceu de forma desordenada, houve o comprometimento
quanto à preservação do meio ambiente, a paisagem natural, a livre circulação no espaço público e
com a própria imagem da cidade”.
Ainda de acordo com a FMLF, face à necessidade imediata de se intervir no espaço da orla, buscou-se
lançar mão de proposições para alguns trechos de intervenção, englobando as Orlas do Subúrbio, da
Ribeira e Atlântica, visando conter o processo de degradação, desse que é parte de um dos maiores
patrimônios da cidade e de seus cidadãos, responsável que é por boa parcela da atratividade turística
do município.
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2. PLANO DE TRABALHO
Os serviços foram desenvolvidos a partir dos conceitos e estudos fornecidos pela FMLF, obedecendo
às etapas descritas a seguir, com realização dos projetos urbanísticos, arquitetônico e
complementares, bem como memoriais descritivos.
Visando o atendimento ao curto prazo estabelecido e à manutenção da qualidade necessária, o
trabalho contou com o acompanhamento sistemático dos arquitetos da FMLF, na análise,
comentários e complementações elaboradas no processo.
1ª Etapa.
ESTUDOS INICIAIS
 Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral das áreas;
 Estudos e análises do local; Documentação fotográfica. Visitas ao local;
 Elaboração do projeto urbanístico e alternativas;
 Adequação do Plano Geral fornecido, ao levantamento topográfico, contemplando os ajustes
necessários para implantação dos equipamentos e mobiliários urbanos indicados.
2ª Etapa
ANTE PROJETO:
 Plano geral urbanístico.
 Planta da geometria viária;
 Planta de locação de equipamentos e mobiliários urbanos.
3ª Etapa
PROJETO EXECUTIVO:
 Plano geral urbanístico;
 Planta da geometria viária;
 Planta de locação do plano geral;
 Planta de pavimentação e drenagem;
 Planta de locação de equipamentos e mobiliários urbanos;
 Planta de paginação de pisos;
 Planta de paisagismo;
 Acessos à praia (rampas e escadas).
 Detalhamento geral do projeto.
 Quanto às barracas implantadas, foram usados os modelos fornecidos pela FMLF, de acordo
com os critérios estabelecidos para os demais trechos da orla, ficando o desenvolvimento da
arquitetura e complementares de instalações prediais, fora do presente escopo.
 Projeto de Iluminação – o projeto será fornecido pela FMLF, devendo ser adequado ao
projeto urbanístico.
 Memorial Descritivo - deverá contemplar a descrição e caracterização do projeto, a
especificação dos materiais.
 Quantitativos e Orçamento analítico, com base na tabela SINAP/BA.
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3. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO/CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS.
Quem percorre o litoral no sentido de Itapuã a partir do Porto da Barra, vai contemplar uma
sucessão de lugares, monumentos, fortificações e praias que marcam a paisagem e são pontos de
destaque desse trecho da orla urbana de Salvador. Três desses espaços: Jardim de Alah, Piatã e
Itapuã, quer pela sua beleza paisagística ou referencias culturais fazem parte deste trabalho. As
intervenções propostas têm como objetivo a requalificação dos espaços, dotando-os de
infraestrutura para a convivência e realização de atividades publicas e de lazer, voltadas para o
encontro e sociabilidade dos moradores e visitantes da cidade do Salvador.
“A questão de qual cidade nós queremos não pode estar dissociada da questão de que tipo de
pessoas nós queremos ser, que tipo de relações sociais nós procuramos, que relações com a natureza
queremos, que estilo de vida queremos, que valores estéticos valorizamos. O direito à cidade é bem
mais que o direito dos indivíduos ou grupo sociais terem acesso aos recursos que a cidade tem. É o
direito de mudar e reinventar a cidade a partir de suas aspirações e desejos, que depende do
exercício coletivo do poder sobre os processos de urbanização.” (David Harvey: Cidades rebeldes)
As três áreas em questão, estão localizadas no litoral norte de Salvador e, apesar de estarem
integradas ao meio urbano, compreendidas entre o mar e a Avenida Oceânica (Otávio Mangabeira) e
das relações de continuidade e formações ambientais (coqueirais, dunas de areia; vegetação de
restinga), apresentam características distintas. A preservação ambiental e as intervenções
urbanísticas adotadas, indicam soluções que se aplicam a uma e outra área, no que diz respeito, por
exemplo, à mobilidade urbana: calçadas confortáveis, niveladas; faixas exclusivas para bicicletas;
acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, garantida através da utilização de rampas e
pisos táteis e no cuidado em não criar barreiras que impossibilite a livre circulação. Também, foram
criados novos espaços e praças foram requalificadas com a implantação de quiosques, parques
infantis, equipamentos para ginástica, obras de artes, etc., preservando e ampliando as áreas de
pedestres, separadas dos estacionamentos.

JARDIM DE ALAH
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PIATÃ

ITAPUÃ
Os coqueirais do Jardim de Alah e das Dunas de Piatã foram salvaguardados como ecossistemas de
Parques Urbanos: áreas verdes, com função ecológica, estética e de lazer, áreas essenciais da
paisagem envolvente e necessárias para a saúde urbana da cidade. Nesse sentido recomenda-se a
criação do Parque da Orla (*Ver capítulo 5.4).
Da mesma forma que o desenvolvimento das propostas buscou soluções e materiais padronizados,
visando à sistematização das construções e custos, como nos modelos dos Quiosques, também, cada
uma das áreas foi projetada/pensada em função de suas peculiaridades; localização, uso e
morfologia, conforme descrição a seguir:
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TRECHO 06: JARDIM DE ALAH
O JARDIM DE ALAH, é uma referencia na paisagem
da orla da cidade; espaço para caminhadas e
exercícios; aulas de aeróbica, dança, capoeira, tai
chi chuan, etc.
O escopo do projeto para o “Jardim de Alah”,
entende não apenas a área do coqueiral mas,
também os trechos do Estacionamento (antes do
coqueiral), o Estacionamento (depois do coqueiral)
e o Calçadão, que se extende até as imediações do
aeroclube.
A proposta urbanística, considerou as mudanças no sistema viário, intervenções na cilovia e
calçadões, conforme projeto fornecido pela CONDER, fazendo as adequações e compatibilizações
necessárias, compreendendo o espaço como um todo.
As principais intervenções compreendem:
O redesenho dos calçadões, com ampliações em alguns locais, para abrigar os quiosques e melhoria
das circulações;
Outra pavimentação com paginação renovada (de acordo com as demais áreas da orla) porem,
guardando as especificidades do lugar;
Novas escadarias e rampas de acesso à praia;
Mudança no traçado da ciclovia, passando pelo coqueiral do Jardim de Alah;
Implantação do POSTO SALVA VIDAS a partir de novo projeto.
Além de estacionamento, o trecho que precede o Jardim de Alah, é também usado como local para
eventos (foi um dos locais indicados para a FIFA Fan Fest, para acompanhar os jogos da Copa do
Mundo).
Com a ampliação do calçadão na parte alta da área,
ficou definida uma PRAÇA para implantação de um
QUIOSQUE (de acordo com o desenho padrão da
Prefeitura), parque infantil e equipamentos de
ginástica. No local, uma ESCULTURA feita de granito
em relevo baixo, com ícones que remetam a cultura
e história do entorno*, foi implantada como PORTAL
DE ACESSO ao Jardim de Alah. Outra pequena ÁREA
DE ESTAR, localizada no calçadão sul do
estacionamento, encontro da restinga com a praia, foi equipada com bancos em concreto dispostos
sobre a grama, conforme desenho e detalhes do projeto.
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Na borda sul do coqueiral, voltado para o mar, foi criado o MIRANTE DO MAR, um espaço de
contemplação, formado por blocos de granito rústico, arrumados de forma circular, naturalmente
implantados sobre a grama.
O novo circuito da CICLOVIA, conforme desenho da Conder, vindo do Costa Azul, percorre a parte
alta do estacionamento, para em seguida atravessar o coqueiral na face sul da área, até alcançar o
calçadão do outro lado e retomar o circuito em direção ao aeroclube. Com a mudança do traçado da
ciclovia, atualmente ocupando parte da pista de rolamento, as calçadas serão
ampliadas, para uma largura mínima de 4.00m, avançando para o lado do
talude da praia.
A proposta de PAISAGISMO, contempla a valorização do coqueiral existente,
através do plantio de novas mudas; a criação de um jardim de palmeiras na
área verde do Portal de Acesso, bem como a renovação das espécies de vegetação de restinga
existente. Assim, as intervenções paisagísticas, juntamente com os equipamentos, mobiliário urbano,
e a paginação do piso, se integram aos ambientes de estar, calçadões e ciclovia, criando um conjunto
harmônico de espaços agradáveis para quem passeia pela orla.
Da mesma forma que para Piatã, o Parque da Orla, ficará com a responsabilidade de preservar e
restaurar o ecossistema de restinga e promover a gestão do espaço público do Jardim de Alah.
*(Sugestão: As obras de arte em pedra de autoria do artista plástico Bel Borba).
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4. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAS
4.1

JARDIM DE ALAH

CALÇADÕES
 Padrão Conder, em concreto lavado e detalhes em granito flameado vermelho;
 Em Concreto com resistência de 25MPa, acabamento lavado, ou seja, deixando exposto
o pedrisco (função antiderrapante). As juntas de dilatação do piso serão secas,
preenchidas com polipropileno, obedecendo às marcações do projeto. Nas cores salmon,
ocre e natural do concreto, com faixas em granito flameado (Vermelho Brasília e Cinza
Andorinha), conforme paginação;
 Ciclovia, em concreto lonado, na cor vermelha, com juntas secas, preenchidas com
polipropileno;
 Piso Tátil, em lajota de concreto (30x30cm) nas cores e nos locais indicado em projeto e
conforme detalhes;
 Meio fio - padrão DNER, nas dimensões e assentado conforme detalhe apresentado.
ESTACIONAMENTOS
 Nas áreas de vagas, pavimentação em PISOGRAMA (substituição do existente).
 Em concreto nas vias de rolamento, (manter o piso existente).
MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS
 Banco em concreto branco, pré-moldado, tamanho 1,60 m com dois apoios, com o
assento em ripas de madeira tipo eucalipto tratado, nos calçadões;
 Mesa de jogos em concreto branco, pré-moldado, conforme detalhes.
 Conjunto de dois chuveiros, fixados em pórtico de tubo de aço inoxidável, com piso em
deck de madeira, conforme detalhes.
RAMPAS
Indicadas nos passeios, calçadas e praças, sempre que houver um desnível a vencer, conforme
indicação no projeto.
RAMPAS E ESCADAS DE ACESSO À PRAIA
Compatíveis com o projeto de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais
e da disposição das faixas de pedestres, segundo recomendações da NBR 9050. Em concreto
lavado com juntas secas.
GUARDA CORPO EM AÇO INOX
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CONTENÇÕES EM PEDRA
Nas escadas e rampas de acesso à praia; os desenhos e o dimensionamento das contenções em
pedra obedecem a uma mesma solução construtiva, compatível com as drenagens e taludes
gramados, com variação no dimensionamento em função das alturas; e na ampliação do
Calçadão, no trecho entre o Coqueiral e Armação.
PAISAGISMO
A proposta de PAISAGISMO, contempla a valorização do coqueiral existente, através do plantio
de novas mudas; a criação de um jardim de palmeiras na área verde do Portal de Acesso, bem
como a renovação das espécies de vegetação de restinga existente.
Da mesma forma que para Piatã, o Parque da Orla, ficará com a responsabilidade de preservar e
restaurar o ecossistema de restinga e promover a gestão do espaço público do Jardim de Alah.
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5.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
5.1

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.

A drenagem das águas pluviais, em alguns trechos, conforme indicado em projeto, será feita de
forma superficial, aproveitando a declividade das vias, no sentido da praia.
A declividade da drenagem superficial será definida pelas cotas de declividade da pavimentação da
via. Em outros trechos, a drenagem irá usar ralos, tipo boca de lobo, para lançar as águas coletadas
nos PV’s das redes de águas pluviais existentes.
5.2

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

O Projeto Executivo de Iluminação Pública para as vias de circulação de veículos, espaços
compartilhados e áreas de praças das duas áreas serão fornecidos pela FMLF.
5.3

TELEFONES PÚBLICOS

A instalação dos TPs deverá ser submetida á apreciação da Empresa Concessionária do Serviço, para
orientação quanto às obras civis necessárias e a quantidade de aparelhos para a área em questão. Na
implantação dos telefones nesta área deverá ser proposta uma unidade rebaixada para atender às
pessoas com deficiência.
5.4

PAISAGISMO

CRIAÇÃO DO PARQUE DA ORLA:




Finalidade de preservar e restaurar o ecossistema de restinga e promover a gestão do
espaço público.
Órgãos responsáveis: SEDES: Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Cultura, e SECIS:
Secretaria Cidade Sustentável;
Construção de horto para produção e cultivo de mudas e reposição da vegetação de
restinga, árvores e palmeiras, etc.

“A restinga pode ser definida como um terreno arenoso e salino, próximo ao mar e coberto de
plantas herbáceas características. Ou ainda, de acordo com a resolução 07 de 23 de julho de 1996 da
CONAMA, "entende-se por vegetação de restinga o conjunto das comunidades vegetais,
fisionomicamente distintas, sob influência marinha e fluvio-marinha. Estas comunidades, distribuídas
em mosaico, ocorrem em áreas de grande diversidade ecológica sendo consideradas comunidades
edáficas por dependerem mais da natureza do solo que do clima".
“Proteção legal: Para conter a degradação destas áreas geográficas, que são as restingas, garantindo,
especialmente, que estas possam continuar exercendo sua importante função ambiental de
fixadoras de dunas e estabilizadoras de manguezais o Código Florestal brasileiro (Lei 12.651, de 25 de
maio de 2012) enquadra as áreas das restingas como Áreas de Proteção Permanente APP, não
podendo as mesmas serem devastadas e ocupadas, conforme inciso VI do art.4º e 7º da Lei. A
Resolução Conama 303, de 20 de março de 2002, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites
de APP, estabelece que constitui APP a área situada nas restingas: em faixa mínima de 300 m,
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medidos a partir da linha de preamar máxima; ou em qualquer localização ou extensão, quando
recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues.”
De um modo geral o paisagismo proposto, indica o plantio de mais árvores, coqueiros e a criação de
jardins nas áreas de praças:
Gramado e canteiros:
As áreas deverão ser regularizadas e niveladas dentro dos canteiros, com uma camada de terra
vegetal adubada, de no mínimo 15cm. No caso específico do gramado, o nivelamento deverá ficar
aproximadamente 7cm abaixo da borda do canteiro, para a aplicação das placas de grama, com a
seguinte adubação: Para cada metro cúbico de terra vegetal a ser utilizada na regularização do
terreno, deverá ser adicionado:
2 Kg de NPK – 10-10-10
0,5 Kg de farinha de osso
5,0 Kg de torta de mamona, ou 20 Kg de adubo orgânico de origem animal, curtido.
Arbustos / Árvores:
Algodoeiro da Praia - Nome Científico: Hibiscus tiliaceus
Palmeira Azul - Nome Científico: Bismarckia nobilis
Flamboyants - Nome Científico: Delonix Regia
Os canteiros para plantio de árvores deverão ser preparados, com a seguinte adubação, por cova:
(Para árvores e Palmeiras cova de: 0,80x0,80x0,80 m e para arbustos cova de: 0.40,x0,40x0,40 m)
150 gr. de superfosfato simples
40 gr. de cloreto de potássio
10 Kg de adubo orgânico de origem animal, curtido.
Obs.:
No caso do plantio de arbustos, aplicar adubação com 50% da dosagem acima.
A terra dos canteiros existente deverá ser revolvida na camada superior, para colocação de nova
terra adubada, conforme orientação acima. Caso seja encontrado, na abertura das covas, subsolo, ou
terreno de empréstimo (aterro), toda a terra deverá ser retirada, e ser substituída por terra vegetal,
com a mesma adubação proposta para os casos específicos.
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6. ESPECIFICAÇÕES SERVIÇOS
Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos, comprovadamente de primeira
qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas neste documento.
Cada lote ou partida de material deverá - além de outras averiguações - ser confrontado com a
respectiva amostra, previamente aprovada pela Fiscalização.
As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO da Prefeitura, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serão cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo,
a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.
Obrigar-se-á a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados
pela FISCALIZAÇÃO.
6.1 PRELIMINARES
Compreende os serviços preliminares a instalação do canteiro de obras e providências legais de
início da obra. O canteiro de obras será implantado conforme layout previamente apresentado
pela contratada, e submetido à análise da fiscalização.
6.2 LICENÇAS/REGISTROS/TAXAS
Refere-se às providências e despesas necessárias à obtenção de Licenças, Registros, etc., em
órgãos públicos, a exemplo da Prefeitura Municipal, Previdência Social e todos os que se fizerem
necessários, obrigação do contratado, antes do inicio da obra.
6.3 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO
O canteiro de obras terá projeto específico, fornecido pela contratada, e apresentado à
Prefeitura, imediatamente após a assinatura do contrato e antes da emissão da ordem de
serviço. É vetada a utilização do canteiro para alojamento de pessoal, exceto para funcionários
especificamente designados para Segurança e Vigilância.
6.4 TAPUMES, DEPÓSITO, ETC.
Serão executados conforme os padrões da Prefeitura Municipal, quanto às dimensões, materiais
e programação visual.
Os portões de acesso ao canteiro deverão estar localizados de forma a não causar transtornos
aos transeuntes e ao tráfego local.
6.5 PLACAS DA OBRA
Serão colocadas placas relativas às obras e serviços técnicos de terceiros, segundo modelos
fornecidos pela Fiscalização. As placas oficiais, próprias da obra terão as dimensões e padrão
conforme determinação da Prefeitura e serão de responsabilidade da Contratada, e pagas na
unidade indicada na planilha. As demais correrão a expensas dos responsáveis por cada serviço
especializado.
6.6 BARRACÕES DA OBRA
São construções de caráter provisório necessários ao funcionamento técnico e administrativo da
obra.
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6.7 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
Serão providenciadas pela Construtora as ligações provisórias de água, esgoto sanitário, energia
elétrica e telefonia para funcionamento do canteiro de obras, se necessário. Deverão atender às
normas das Concessionárias dos Serviços Públicos e Padrões determinados pela Prefeitura
Municipal.
6.8 LIMPEZA DA ÁREA
Estes serviços deverão ser executados de modo a deixar completamente livres não só toda a área
aludida, bem como os caminhos necessários ao transporte de material e o canteiro de serviços.
É de responsabilidade da CONTRATADA o procedimento de toda a limpeza do terreno, de forma
a deixar a área livre de elementos orgânicos, vegetação, pavimentação e outros materiais
impróprios, porventura existentes na área onde serão executados os serviços. São também de
sua responsabilidade, os equipamentos que se fizerem necessários, bem como a carga,
transporte e descarga do material a ser removido para bota-fora, ou direcionados a depósitos e
ou aterros, conforme orientação da Prefeitura.
6.9 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Antes de serem iniciados os serviços de demolição, se for o caso, deverá ser tomado medidas
adequadas que garantam a integridade das redes existentes no local da obra - energia elétrica,
água, esgotos e águas pluviais – a proteção dos operários, transeuntes e edificações vizinhas.
Cuidados especiais deverão ser dispensados às raízes das árvores a serem preservadas. Sempre
que houver risco de agressão às raízes das árvores, para atender aos serviços do Projeto
Executivo, a Fiscalização deverá ser notificada.
Qualquer espécime só poderá ser erradicado se for o caso, pela própria Prefeitura ou com
autorização da mesma por escrito.
Os materiais indicados pela fiscalização para reaproveitamento deverão ser limpos e
armazenados em local adequado na obra, antes de sua retirada.
O transporte do material retirado será por veículo adequado, obedecendo a normas municipais,
cabendo a Fiscalização indicar o destino final dos materiais a serem reaproveitados.
6.10 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO
A locação planialtimétrica da obra será executada com instrumentos, devendo ficar registrada
em banquetas de madeira, no perímetro da área a ser trabalhada.
Cabe à CONTRATADA executar a locação das intervenções, conforme o Projeto Urbanístico das
Circulações e Praças, procedendo à marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de nível,
incluindo os serviços topográficos que se fizerem necessários. A locação deverá ser executada
com aparelhos de precisão. Recomenda-se, antes da locação da obra, a conferência dos limites,
alinhamentos, ângulos reais e RN, constantes do cadastro fornecido pela contratante, e que foi
base para a elaboração do projeto executivo de urbanização.
A ocorrência de erro na locação da obra implicará para a CONTRATADA, na obrigação de
proceder - por sua conta e nos prazos estipulados - as modificações, que se tornarem
necessárias, ficando, além disso, sujeita às penalidades aplicáveis em cada caso particular.
6.11 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
Dimensionamento da base e da sub-base será de responsabilidade do Construtor, através de
método ISC (Índice de suporte Califórnia), conforme o tipo de subleito no local da obra,
caracterizado através da sondagem de reconhecimento.
RUA JOÃO GOMES 88 SALA 06 RIO VERMELHO SALVADOR BAHIA CEP 41950.640
(71)3334 0535 PROJETO@JOAQUIMGONCALVES.COM .BR

Em todas as áreas de praças e nos espaços compartilhados, deverá ser previsto um tráfego
intenso de pedestres. A base só poderá ser executada após o assentamento das redes.
6.12 MEIO FIO PREMOLDADO
Abertura de vala conforme alinhamento, perfil e dimensões do Projeto.
Regularização e apiloamento de fundo de vala.
Base de concreto 15,0 Mpa com 10 cm de espessura.
Assentamento das peças pré-moldadas alinhadas sobre leito de concreto.
Rejuntamento com argamassa de cimento e areia, traço 1:4. Com juntas espaçadas e rebaixadas
conforme detalhe.
Preenchimento das valas com o próprio material escavado.
Para curvas com raios reduzidos, deverão ser fabricadas peças com dimensões compatíveis, de
forma a obter-se um acabamento harmonioso.
6.13 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
6.13.1

Concreto lavado ou lonado: em concreto 25 Mpa, usinado, acabamento
lavado, deixando exposto o pedrisco (função antiderrapante) com a seguinte
especificação: Concreto usinado de gravilhão traço 1:2:3, com espessura
mínima de 5 cm, aplicado em contra piso regularizado de concreto magro
traço 1:4:8. As juntas de dilatação do piso serão secas, com
preenchimento de polipropileno obedecendo às marcações do projeto. O
gravilhão deverá ter granulometria entre 5 e 10 mm (3/8).
A circulação sobre as partes já concretadas, deverá ser feita sobre placas de
madeira, para que se evitem marcas no piso acabado.
O adensamento do concreto será por vibração superficial por placa
vibratória, régua vibratória ou ainda vibrador de imersão, conforme as
circunstâncias exigirem.

6.13.2

Em blocos de concreto intertravados: no formato retangular, tam 20x10cm,
assentados sobre colchão de areia, travados através de contenção lateral e
por atrito entre as peças, obedecendo à paginação do piso, conforme
detalhes:
Para os pavimentos com trafego de veículos (definida em projeto):
Resistência à compressão: = 35 Mpa; Espessura10 cm;
Para as calçadas, a espessura de 6 cm e 8cm; tipo de base com arenoso
compactado mecanicamente.

6.14 JUNTAS
A concretagem deverá ser feita obedecendo às juntas determinadas em Projeto, em quadros
alternados. As juntas secas serão preenchidas com polipropileno.
Os rejuntes também chamados de selantes, para acabamentos das juntas entre as peças, por se
tratar de área externa, serão obrigatoriamente Rejuntes Flexíveis.
6.15 IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLOR SOBRE CONCRETO APARENTE NATURAL
Preparação e limpeza da superfície com remoção total de todos os contaminantes.
Duas demãos de impermeabilizante acrílico, a trinchão.
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Referência: Verniz Acrílico IMPERMICH 500 - Michigan Química do Brasil Ltda.
Considerar outras recomendações do Fabricante dos produtos.
6.16 LIMPEZA
A obra deverá ser mantida limpa durante sua execução de forma a evitar acidentes, obstruções
ou funcionamento normal das instalações, incômodos ou interferências às atividades
desenvolvidas na Urbanização, Praças ou vizinhança.
6.17 FINAL
Depois de concluídos todos os serviços necessários à urbanização, será efetuada a remoção dos
equipamentos instalados e todos os elementos provisórios, materiais de construção, resíduos e
detritos, deixando os locais limpos e apresentáveis.
Todos os revestimentos, pavimentações, serão limpos, cuidadosamente lavados, de modo a não
serem danificados por estes serviços de limpeza.
Haverá particular cuidado ao remover quaisquer detritos, salpicos de argamassa endurecida ou
de tinta de todas as superfícies, principalmente nas madeiras utilizadas na obra e nos canteiros.
Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de
segurança de todas as instalações (elétrica, telefone, água).
CONSIDERAÇÕES GERAIS
As presentes Considerações Gerais destinam-se a definir critérios executivos e suas
particularidades para obra da Requalificação da Orla Atlântica.
Sempre prevalecerá o material constante das especificações. Onde estas forem omissas, ou na
hipótese de dúvidas quanto a sua interpretação gráfica o elemento ou equipamento deverá ser
definido através desta equipe de projeto.
A obra será executada de acordo com as especificações apresentadas no projeto, (textos e peças
gráficas) e Normas gerais da ABNT. Os detalhes construtivos e projetos elaborados e
apresentados para aprovação, durante a construção, terão sempre a finalidade de elucidar
indicações contidas nas especificações e projetos originais sem alterá-los a não ser com previa
autorização desta equipe.
Se na execução da obra forem encontrados obstáculos estruturais ou de qualquer outra
natureza, que impossibilite a solução apresentada em planta deverá ser consultado este
escritório para que estude nova alternativa.
Toda e qualquer modificação introduzida no projeto e especificações apresentadas, só será
admitida com previa autorização deste escritório.
Havendo qualquer divergência entre as medidas verificadas nos desenhos e nas cotas indicadas,
prevalecerão estas últimas.
Os materiais a serem utilizados na construção deverão ser de primeira qualidade para o fim a que
se destina. No caso de substituição por material de “similar” qualidade, deverá ser considerado
como “similar”, o produto de outro fabricante que apresente rigorosamente as mesmas
características, desempenho, acabamento, padrão de qualidade e seja fabricado com os mesmos
materiais básicos.
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Em quaisquer circunstâncias estas Especificações prevalecerão sobre croquis, desenhos ou outras
representações no que tange a Lei Federal nº 8.666/93.
Eventuais discordâncias ou omissões a estas não incluídas ou mencionadas nestas Especificações
e nos seus anexos e projetos, serão resolvidas pelos Responsáveis dos Projetos.
A Prefeitura reserva-se o direito de solicitar à empreiteira, catálogos técnicos, bem como
certificado de qualidade expedido por instituto de pesquisa tecnológico idôneo para qualquer
produto especificado.
No decorrer da obra será rigorosamente observada a segurança dos operários, em especial a
prevenção de acidentes do trabalho e o atendimento às normas e recomendações do Ministério
do Trabalho.
Todos os operários, empregados da empresa ou subcontratados, deverão estar
convenientemente fardados, onde conste o nome da empresa, portar equipamentos de
segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, cintos, etc., crachá de identificação onde
conste o nome da empresa e do empregado, cargo e / ou função, foto do empregado, assinatura
sobre carimbo, do responsável pela empresa. A não obediência acarretará o impedimento do
acesso do empregado ao local da obra, bem como, se encontrado sem a vestimenta e
equipamentos de segurança adequados, a sua imediata retirada do local da obra.
Também será observada a qualidade de mão de obra e o uso correto de materiais tendo em vista
o bom acabamento dos serviços contratados.
Será mantido pela empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância no local dos
trabalhos. Cabendo-lhe toda responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência
durante a execução da obra até a entrega da mesma.
Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas, para a boa execução do
contrato, correrão sempre por conta da empreiteira.
A empresa, vencedora da licitação, manterá no canteiro de obra, à disposição da fiscalização, um
diário de obras no qual serão registradas as atividades diárias, ordens de serviço, irregularidades
encontradas, incidência de chuvas, número de pessoas trabalhando e todas as demais
ocorrências relativas á execução do contrato.
Este diário deverá ser confeccionado em duas vias, a primeira das quais destinadas ao arquivo da
fiscalização da Prefeitura. Será assinado diariamente pelo arquiteto ou engenheiro da obra, e,
diária, semanal ou quinzenalmente pela fiscalização, a seu critério.
A empreiteira tomará as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a
estabilidade das canalizações, redes, pavimentação das áreas adjacentes, que possam ser
atingidas, durante as obras, e, ainda, a segurança de operários e transeuntes durante a execução
de todas as etapas da obra.
A empreiteira será a única responsável pelo ressarcimento dos danos causados à Prefeitura ou a
terceiros,
A empreiteira obrigar-se-á a corrigir quaisquer vícios ou defeitos na execução das obras e
serviços, objeto de contrato.
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A empreiteira deverá apresentar cronograma físico- financeiro compatível com o volume de
obras a executar.
Será de responsabilidade exclusiva da contratada o registro do contrato nos seguintes órgãos:
CREA/BA e ou CAU/BA- Para anotação de responsabilidade técnica - ART; INSS - Para
recolhimento dos encargos sociais/obtenção da CND; Prefeitura Municipal - Para obtenção do
alvará de construção, reforma, e ou reparos gerais.
Ao final da obra a empreiteira deverá entregar à fiscalização da Prefeitura os seguintes
documentos:
 Certidão negativa de débito com o INSS, para os contratos de obras;
 Anotação de responsabilidade técnica- ART, expedida pelo CREA/BA;
 Alvará expedido pela Prefeitura Municipal.
A não apresentação de qualquer destes documentos ensejará a não liberação da última parcela
devida, das retenções efetuadas em parcelas anteriores, além da cobrança da multa estipulada
em contrato por atraso na conclusão dos serviços.
A EMPREITEIRA deverá apresentar também, o projeto “as built”, se for o caso, de todos os
projetos, na escala do projeto original, em meio magnético, compatível com software Auto-Cad,
além de 01 cópia plotada em papel.
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - a empreiteira deverá compor a equipe de administração da obra, na
forma exigida na qualificação técnica, que deverá conter, no mínimo:
 01 Arquiteto ou Engenheiro gerente de obras;
 01 Mestre de Obras;
 01 Almoxarife;
 01 Auxiliar técnico.
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7. EQUIPE G ARQUITETURA

COORDENAÇÃO GERAL
ARQ. JOAQUIM GONÇALVES
COORDENAÇÃO TÉCNICA
ARQ. VALÉRIA MIRANDA
DESENVOLVIMENTO
ARQ. VANESSA MOTA
ARQ. MASAYOSHI NOGUCHI
ARQ. FEDERICO CALABRESE
ARQ. SANANE SAMPAIO
EQUIPE
EST. ARTHUR CHAVES
EST. FLÁVIA MAGALHÃES
EST. HEIDI RANGEL
EST. HENRIQUE BENEVIDES
PERSPECTIVAS
EST. RAFAEL FERRAZ
DRENAGEM
ENG. CÉSAR DALTRO
ENG. ROBERTO CARLOS
ESTRUTURA
ENG. FERNANDO MARCONDES
TOPOGRAFIA/ GEOMÉTRICO
AGR. MANOEL GONZAGA
TEC. MÁRCIO SANTANA
ORÇAMENTO/ QUANTITATIVO
TEC. RITA BARBOSA
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DEFESA CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR

ORÇAMENTO

OBRA:
LOCAL:
DATA:

DATA BASE: SINAPI fev/2013 e SICRO nov/2012
LS=124,28% e BDI=30%

ITEM

CÓDIGO DE REFERÊNCIA
SUCOP

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

01.00.00
01.02.03

01.03.03
01.01.03
01.03.05
01.03.10

02.00.00
02.01.01
02.01.03
02.01.06
02.01.08
02.03.05
02.03.08
02.03.27
02.03.48
02.02.02
02.02.09

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

UND.

Requalificação da Orla

Jadim de Alah
mar/14
QUANT.

PREÇO

URBANIZAÇÃO DA ORLA
SERVIÇOS INICIAIS
9546
Serviços topográficos
Mobilização e desmobilização de equipamentos
Administração da obra
73805/1
Barracão de obra em madeira compensada 10mm, inclusive instalações hidrosanitárias e elétricas
73847/4
Aluguel de containers para sanitarios
79916
Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora(talude)
79927 C Cerca de sinalização com tela PVC e sinalizador, utilização 4 vezes, h=1,20m
74209/1
Placa de obra, inclusive estrutura de suporte
Subtotal
DEMOLIÇÕES/ REMOÇÕES/REMANEJAMENTO
Demolição de alvenaria de bloco furado, inclusive bota-fora
Demolição de alvenaria de pedra argamassada ( para reutilização)
Demolição de passeio de concreto, e=0,10m, inclusive bota-fora
Demolição de concreto armado, c/ martelete pneumático, inclusive bota-fora
Remoção de pavimentação em pedra portuguesa, com bota-fora
Remoção de meio-fio com bota-fora
Remoção de abrigo de ônibus existente, com bota-fora
Retirada de bloco de concreto (picolé) ciclovias
79990 C Retirada de árvore de grande porte c/ destocamento e bota fora (Diâmetro a 1,0 m de altura: superior a 50 cm)
79964 C Remanejamento de rede de água de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro
79965 C Remanejamento de rede de esgoto de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro
79935
79937
79940
79942
79974
79977
79981

C
C
C
C
C
C
C

m²
un
mês
m²
mês
m²
m
m²

10.140,50
1,00
6,00
100,00
6,00
4.772,00
1.193,00
18,00

0,51
20.000,00
47.149,90
255,24
1.346,54
4,36
14,21
194,24

5.171,66
20.000,00
282.899,40
25.524,00
8.079,24
20.805,92
16.952,53
3.496,32
382.929,07

m³
m³
m²
m³
m²
m
un
m
un
m
m

25,20
18,00
2.134,00
3,60
6.044,00
2.837,00
2,00
686,00
10,00
50,00
50,00

87,84
70,43
16,80
294,22
11,79
6,72
398,79
6,72
250,34
84,99
71,72

2.213,57
1.267,74
35.851,20
1.059,19
71.258,76
19.064,64
797,58
4.609,92
2.503,40
4.249,50
3.586,00
146.461,50

Subtotal
3.0
3.1

03.00.00
03.04.07

3.2
3.3

03.05.01

3.4

03.06.03

4.0
4.1
4.2

04.00.00
04.01.01
04.02.01

TOTAL

SINAPI

73962/4

MOVIMENTO DE TERRAS
Escavação mecanizada de terra em cavas de fundação, valas e canais sem bota-fora

Escavação p/ abertura de corte com bota fora de 20Kg
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no
73964/4
máximo
80086 C Aterro compactado mecanicamente com material importado em camadas de 0,20m no máximo
Escavação p/ abertura de corte com bota fora
Subtotal
CARGAS E TRANSPORTES
74255/1
Carga manual
74010/1
Carga e descarga mecanizada
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m³

618,20

7,35

4.543,77

m³

2.120,00

33,72

71.486,40

m³

50,00

18,13

906,50

m³
m³

720,00
718,00

3,45
5,51

2.484,00
3.956,18
83.376,85

m³
m³

50,00
150,00

5,17
1,20

258,50
180,00

CB00 - JARDIM DE ALAH

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DEFESA CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR

ORÇAMENTO

OBRA:
LOCAL:
DATA:

DATA BASE: SINAPI fev/2013 e SICRO nov/2012
LS=124,28% e BDI=30%

ITEM
4.3
4.4

CÓDIGO DE REFERÊNCIA
SUCOP
04.03.20
04.10.05

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

UND.

SINAPI
74023/5
Transporte em carro de mão, DM=100m
80105 C Transporte em caminhão basculante, DM=30km

Requalificação da Orla

Jadim de Alah
mar/14
QUANT.

PREÇO

m³
m³

50,00
200,00

34,54
32,55

1.727,00
6.510,00
8.675,50

80111 C Galeria tubular de concreto, ø=0,30m, PS1, incl. escav., reaterro c/ mat. da própria obra, berço de concreto e bota-fora

m

42,00

126,15

5.298,30

Tubo de PVC perfurado p/drenagem ponta e bolsa 300mm
80196 C Caixa c/ grelha G135 AR de FoFo, tipo A1, sifonada, n=1, ø=0,30m, h=1,00m, incl. escav. e bota-fora
80370 C Levantamento de tampão de poço de visita
Caixa de sarjeta em alvenaria de tijolos revestida internamente nas dimensões de 90X40X60cm com tampa em
concreto com furos , incl. escav. e bota-fora ,conforme detalhe
Caixa de passagem 0,40x0,40x0,60m, com alv. de tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de
concreto armado, inclusive escavação e bota-fora
81333 C Poço de visita em anel de concreto D=1,20m, h=2,10m, c/ tampão de concreto, incl. escav e bota-fora
80554 C Geotêxtil não tecido com resistência à tração superior a 14 KN/m
Fornec. espalhamento de brita
80536 C Levantamento de tampão de poço de visita
80538 C Desobstrução de caixa de recepção
80425 C Fornec/assent. de tampão de ferro fundido T-120 AR
Subtotal

m
un
un

22,00
3,00
4,00

12,48
1.264,41
160,10

274,56
3.793,23
640,40

un

14,00

366,34

5.128,76

un

9,00

259,83

2.338,47

un
m²
m³
m
un
un

2,00
1.000,00
100,00
5,00
10,00
10,00

1.716,38
7,75
102,88
21,83
30,03
368,89

3.432,76
7.750,00
10.288,00
109,15
300,30
3.688,90
43.042,83

m³
m³
m²
h

512,10
618,00
1.546,00
200,00

521,48
485,04
41,01
5,20

267.049,91
299.754,72
63.401,46
1.040,00
631.246,09

m

180,00

528,85

95.193,00
95.193,00

m

90,00

49,63

4.466,70

m

70,00

16,30

1.141,00

Subtotal
5.0

05.00.00

5.1

05.01.01

5.2
5.3
5.4

05.06.20
05.18.30

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

19.04.19
05.41.02

6.0
6.1
6.2
6.3
6.4

11.00.00
11.05.05

05.31.01
05.31.03
05.30.01

06.01.01

SERVIÇOS DE DRENAGEM

ALVENARIAS
80792 C Alvenaria de pedra em ambiente marítmo
Concreto ciclopico em ambiente maritimo, fck=35MPa, com aditivo de pega
23422/3
Escoramento continuo
73891/1
Esgotamento com bomba de imersão de 1,2 KW
Subtotal

7.0
7.1

RESVESTIMENTOS
Corrimão em aco inox Ø=2" h = 1,10 m (Conforme detalhe)
Subtotal

8.0
8.1
8.2

19.02.50

TOTAL

81315 C

INSTALAÇÕES
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=100mm, incl. conexões, assentado em berço de areia, incl. escav. até a
profundidade de 1,0m e reaterro
Eletroduto rígido de 1 1/4"
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CB00 - JARDIM DE ALAH

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DEFESA CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR

ORÇAMENTO

OBRA:
LOCAL:
DATA:

DATA BASE: SINAPI fev/2013 e SICRO nov/2012
LS=124,28% e BDI=30%

ITEM

CÓDIGO DE REFERÊNCIA
SUCOP

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

UND.

Requalificação da Orla

Jadim de Alah
mar/14
QUANT.

PREÇO

Subtotal
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

21.00.00
21.01.01
21.02.01
21.03.04
21.04.02
21.04.01
21.05.02
21.06.10
21.15.01
21.15.03
21.15.06

23611/2
81649
81653
72943
72945
81717
5 S 02 990 12
74223/1
81885
81887

9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19

09.01.07

6042

21.30.06

C
C

C

C
C

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
Regularização e compactação do sub-leito
Sub-base do solo estabilizado granulometricamente, inclusive transporte de material de jazida
Base de brita graduada, inclusive transporte de material de jazida
Pintura de ligação betuminosa
Imprimação betuminosa
Concreto asfáltico usinado a quente e distribuído por vibro-acabadora
Fresagem descontínua, espessura até 5,00 cm, exceto bota fora
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL
Fornecimento e assentamento de meio-fio econômico
Fornecimento e assentamento de meio-fio, para jardim, padrão DESAL
Piso em concreto lavado fck=25MPa, inclusive escavação e leito de arenoso esp=10cm na cor salmon com junta,
conforme detalhe
Piso em concreto lavado lavado fck=25MPa, inclusive escavação e leito de arenoso esp=10cm cor natural com junta,
conforme detalhe

5.607,70

m²
m³
m³
m²
m²
m³
m²
m
m
m

12.056,00
80,00
263,00
3.496,00
874,00
218,50
4.370,00
1.347,00
1.313,00
520,00

1,33
89,75
152,42
1,40
3,85
664,12
8,97
32,51
26,80
19,58

16.034,48
7.180,00
40.086,46
4.894,40
3.364,90
145.110,22
39.198,90
43.790,97
35.188,40
10.181,60

m²

867,00

117,98

102.288,66

m²

5.874,00

110,00

646.140,00

Piso em concreto lonado pigmentado vermelho inclusive escavação e leito de arenoso com esp=10cm (CICLOVIA)

m²

3.102,00

117,98

365.973,96

Concreto magro cim., areia e brita 1:4:8, amassamento manual
Fornecimento e assentamento de granito vermelho brasília, flameado(20x50x2cm)
Piso intertravado de cor cinza (20x10x8cm)
Piso intertravado de cor cinza (20x10x10cm)
Fornec./assent. de piso tactil direcional (ladrilho hidráulico), 40 x40 cm, colorido
Fornec./assent. de piso tactil alerta, 40 x40 cm, colorido

m³
m²
m²
m²
m²
m²

43,00
438,00
751,00
600,00
402,00
24,00

274,62
432,69
87,84
89,33
89,73
89,73

11.808,66
189.518,22
65.967,84
53.598,00
36.071,46
2.153,52
1.816.397,13

m²
un
und
m
und
cj

260,00
17,00
126,00
229,00
1,00
13,00

21,72
50,19
1.237,19
382,65
1.111,50
450,38

5.647,20
853,23
155.885,94
87.626,85
1.111,50
5.854,94

m
cj

32,00
4,00

650,00
187,50

20.800,00
750,00

Subtotal
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.7.1
10.7.2

23.02.01
23.03.01

TOTAL

SINAPI

73967/2

URBANIZIÇÃO DE ÁREAS/PAISAGISMO/ EQUIP. URBANOS
Fornecimento e plantio de grama em placa, inclusive terra vegetal
Fornec. e plantio de árvore com altura maior que 2metros, inclusive terra vegetal
Banco em concreto e madeira, conforme detalhe tipo 01
Banco em alvenaria, revestida com pastilhas e tampo em placa de concreto armado, tipo 02
Bicicletario em aco galvanizado, conforme detalhe
Lixeiras coletivas (seletiva)
CHUVEIROS
Estrutura em perfil tubular 15x15cm, em aço inox polido
Chuveiro cromado de 20,00cm
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DEFESA CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR

ORÇAMENTO

OBRA:
LOCAL:
DATA:

DATA BASE: SINAPI fev/2013 e SICRO nov/2012
LS=124,28% e BDI=30%

ITEM

CÓDIGO DE REFERÊNCIA
SUCOP

10.7.3
10.7.4
10.7.5
10.7.6
10.7.7
10.8
10.8.1
10.9
10.9.1

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

UND.

Requalificação da Orla

Jadim de Alah
mar/14
QUANT.

PREÇO

75030/2
75030/5
74176/1

Forenc/assent de peças em eucalípito tratado, diametro de 5,00cm, h=1,00m
Deck em madeira plastica inclusive estrutura de suporte
Tubo pvc soldavel 3/4" e conexões
Tubo pvc soldavel 1" e conexões
Registro 3/4" tipo alavanca

und
m²
m
m
unid

44,00
13,20
20,00
24,00
12,00

14,63
432,69
18,83
27,91
72,27

Subtotal
11.0
11.1

TOTAL

SINAPI

9537

LIMPEZA
Limpeza final da obra

286.798,57

m²
Subtotal

TOTAL GERAL
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643,72
5.711,51
376,60
669,84
867,24

29.052,46

1,35

39.220,82
39.220,82

3.538.949,06
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