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PROJETO BÁSICO – CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
Construção de Praça Pública – Santa Maria das Barreiras / PA

1 - INTRODUÇÃO
Com base nos fundamentos no art. 7o da Lei no 8.666 de 21.06.93 e suas
alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem
viabilizar a Construção de Praça Pública , como abaixo relacionadas, na Av Alacid Nunes, Vila
Nova Esperança , município de Santa Maria das Barreiras, no Estado do Pará.
Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e
especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições de lazer e
comodidade da população de Nova Esperança, que atualmente não possuem opções de lazer e
local adequado para atividades esportivas e culturais, etc. A PMSMB, sensível a estas realidades,
tem buscado minimizar os problemas dentro da esfera de sua competência, tentando com a
Construção da Praça pública preencher esta lacuna na vida social do município.
As obras, objeto deste projeto básico, serão executadas com recursos do
Ministério das Cidades e Contrapartida do município de Santa Maria das Barreiras - PA, visando
otimizar e agilizar a utilização dos recursos públicos
Objeto
Praça

Local
Local
Vila Nova
Esperança
TOTAL

Área
1.779,03 m²
1.779,03 m²

2 - JUSTIFICATIVA
No caso presente a cidade é carente de espaços turísticos que atraia a
população para atividades de lazer culturais e esportivas . A Construção da praça proporcionará
um espaço adequado para estas atividades.
. Deve-se observar que a Praça Pública após concluída, proporcionará
ótimo equipamento turístico, de lazer e esportivo para a juventude e toda a população local.

um

3 - LOCALIZAÇÃO DOS PROJETOS
Os Projetos de Construção de Praça Pública está
Esperança município de Santa Maria das Barreiras - PA.

localizado na Vila Nova

4 - DIAGNÓSTICO
A obra de Construção de Praça Pública na Av. Alacid Nunes resume-se basicamente na
Urbanização de um polígono com área de 1.779,03 m² através de calçamento em
Concreto Paviess, Plantio de Árvores e Grama, Implantação de Chafariz, Iluminação,
Bancos, .

Entendemos que após a conclusão das obras, a conservação e demais
obrigações técnicas deverão ficar a cargo da Secretaria de Obras do Município de Santa Maria
das Barreiras -PA.
a - A Planilha Orçamentária contém todos os itens necessários à Construção da
Praça com a devida e correta discriminação dos serviços a serem executados (Serviços
Preliminares,Mobilização e Desmobilização Administração Local da Obra, Instalação de Canteiro,
Movimento de Terra, Iluminação, Drenagem Superficial, Urbanização,Chafariz, Limpeza Final.

5 - APOIO INSTITUCIONAL
As instituições que darão apoio na viabilidade do empreendimento são:
- Ministério das Cidades - Liberação de Recursos da ordem de R$ 245.850,00
(Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais).
- Caixa Econômica Federal – Aprovação e Fiscalização do Projeto
- Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras no financiamento da
Contrapartida, na realização dos procedimentos licitatórios, contratação de empresas,
pagamentos devidos, fiscalização e recebimento das obras, bem como apoio logístico, social e
técnico ao empreendimento.
Também poderão ser envolvidos os moradores locais, principalmente suas
lideranças, buscando desta forma atender amplamente aos interesses dos que vão efetivamente
utilizar a Praça Pública.

6 - SOLUÇÃO ALTERNATIVA E AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS

A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma
alternativa viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta quase
imediata aos reclames da comunidade local em relação à Locais para Lazer e Atividade Esportiva.
Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a implantação
da Praça Pública planejada pela Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras proporcionará
aos moradores o acesso ao Lazer e a prática de Atividades esportivas e culturais.
Com a infra-estrutura implantada, o município contará com local para atividades
de lazer, cultura e esporte, embelezando a cidade e melhorando as condições de vida da
população em geral..
O presente projeto básico foi estimado no montante de:

Objeto
Praça Pública
Total

Número de famílias
beneficiadas
400
400

Custo total da obra
(R$)
247.106,06

Custo por família
(R$ / fam)
617,77

247.106,06

617,77

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o
prazo de execução em 165(Cento e Sessenta e cinco) dias corridos. O prazo de vigência será o
prazo de execução adicionado em mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos para realização dos
procedimentos licitatórios.
8 - ANEXOS DO PROJETO BÁSICO
O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens:
a.
b.
c.
d.

Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica;
Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais;
Cronograma físico-financeiro;
Memória de Cálculo;
Santa Maria das Barreiras, 02 de maio de 2017.

Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o que
determina o Art. 7 da Lei n.° 8.666/93 e demais legislações vigentes que regem a matéria, o Exmº
Sr. José Barbosa de Faria, Prefeito Municipal, resolve:
a) APROVAR o Projeto Básico e o Plano de Trabalho referente à Construção
de Praça Pública na Av Alacid Nunes localizado(s) no distrito de Nova
Esperança , município de Santa Maria das Barreiras – PA;
b) APROVAR e garantir a disponibilidade orçamentária da Contrapartida no
valor de R$ 1.256,06(Hum Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Seis
Centavos ) custeados pela Prefeitura Municipal de Santa Maria das
Barreiras;
Santa Maria das Barreiras 02 de maio de 2012.

José Barbosa de Faria
Prefeito Municipal
P.M.Santa Maria das Barrerias

