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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
OBRA: PRAÇA PÚBLICA
ÁREA TOTAL: 6.705 M²
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, LEME/SP

DESCRIÇÃO DO OBJETO
A praça localizada no bairro Vila Joest tem por objetivo atender à demanda do
entorno por equipamentos de lazer ao ócio.
Atendo-se à prática projetual, o objetivo é otimizar o espaço existente de acordo
com a necessidade desse bairro, implantando espaços de lazer para as crianças e academia
ao ar livre para os moradores do entorno, além de bancos e mesas para jogos.
No acesso pela Rua Prospero Grisi e Rua Prof. Arlindo Favaro, será implantada a
academia ao ar livre com 67 m².
Já no acesso pela rua José Crocci e Rua Arlindo Favaro, existe 01 playground
grande (escada, escorregador e balanço) para as crianças
A praça contará com espaços de estar, o espaço contará com 04 mesas de jogos
em concreto armado acompanhadas, cada uma, por 04 banquetas em concreto. Contará,
ainda, com uma quadra de areia, para a prática de esportes, e um bebedouro.

Foto 01: localização da praça
Google, 2019
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Foto 02: Situação atual da praça
Da autora, novembro 2019

1. SERVIÇOS INICIAIS
A Contratante executará a instalação do canteiro de obra e as instalações
provisórias para fornecimento de água e luz, cabendo também a ela todas as providências
necessárias para tal fim junto aos órgãos públicos e concessionárias.
A placa de obra conforme modelo da CAIXA deverá ser afixada no canteiro de
obras.
Os caminhos devem ser limpos antes do início da obra.

2. ESPAÇO DE JOGOS
Neste espaço serão implantadas 03 mesas novas de jogos em concreto armado
com tabuleiro de xadrez pastilhado acompanhadas, cada uma, por 04 banquetas em
concreto armado impermeabilizado. As mesas já existentes devem ser reformadas para
adequação.

3. QUADRA
A quadra será revitalizada. Será construída parede de contenção em torno da
quadra, em alvenaria, com um metro de altura, brocas e pilares. Devem ser colocados
tubos de aço galvanizado, com 5 metros de altura, atrás de cada gol (na largura da quadra)
para posterior colocação de alambrado. As traves de gol não devem ser alteradas. Devem
ser instaladas traves para voleibol, conjunto completo.
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4. ILUMINAÇÃO
As lâmpadas devem ser trocadas por luminárias LED de 10400 até 13200 lm,
fixadas com cruzetas em tubo de ferro. As luminárias devem ter potência mínima de 110W,
e eficiência mínima de 107 lm/W.

5. ACADEMIA AO AR LIVRE
Deve ser executado piso em concreto para a futura colocação de equipamentos
de academia ao ar livre.

6. TOTEM PARA COLOCAÇÃO DE PLACA
Deve ser prevista a construção de totem com base em concreto armado e parede
em alvenaria para a colocação de placa informativa de inauguração. Suas medidas devem
ter 1,0x1,0x0,15m na base. A parede deve ter altura de 0,90 m, com 1,0m de comprimento
e 0,20m de espessura, de acordo com o desenho a seguir:

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
As muretas de proteção dos canteiros, assim como as guias, devem ser reformadas
nos pontos onde necessário. O bebedouro deve ser reformado para instalação de torneira
antivandalismo e pintura.
Após o término dos serviços, deverão ser removidos todos os entulhos a fim de
deixar a praça em boas condições de utilização.
Leme, 22 de novembro de 2019.
___________________________________
Nádia Bueno Kerches de Oliveira
Engenheira civil
CREA/SP nº 5069697253

