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PROJECT CONCEPT 

 

1 Nome do Projeto 

Construção dos muros de divisa clube x JHS. 

2 Objetivo/Demandas necessárias 

Trata da construção dos muros da divisa com o loteamento da JHS.  

Parte desse muro foi construído em 2002, o que representa uma extensão 

de 15 metros por 4.00 m de altura.  

A extensão necessária para completar o fechamento das divisas do clube 

que atualmente é feita por cerca de alambrado e está fora do limite da 

divisa é de 115 metros x 4.00 metros de altura.  

 

Esta construção é importante para definir os limites do clube, evitando 

invasões como tem ocorrido nos últimos tempos. Isso irá garantir que os 

vizinhos lindeiros tenham de forma clara a definição da divisa real do clube, 

uma vez que as cercas de alambrado estão fora da área limite em ponto 

recuado, deixando parte do terreno do clube fora dessa limitação. 

 

 

As alvenarias serão de bloco de concreto estrutural aparente, vigas 

baldrame e colunas a cada 3 metros. O bloco estrutural será frisado 

mantendo a mesma característica da parte já construída. 

 

 

 

3 Escopo da Obra: 

 Projeto executivo; 
 Cadastral para levante da área limite; 
 Fundações; 
 Vigas baldrames e colunas; 

 Construção de alvenaria com bloco estrutural; 
 Remoção da cerca de alambrado; 
 Instalação de concertina de proteção perimetral. 
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4 Logística: 

A obra será executada por empresa contratada, sendo apenas mão de 

obra e materiais a ser fornecido pelo clube. 

5 Cronograma 

O prazo   para  execução  dos serviços é de 120 dias.   

6 Custo Estimado: 

 

 

Item Custo R$ 

Projetos                    0,00 

Cadastramento da área 
 

             3.000,00                        
 

Fundações/baldrames            25.000,00 

Alvenaria de bloco estrutural            50.300,00 

Mão de obra construção civil            71.700,00 

Proteção perimetral            10.000,00 

                                    Total R$ 160.000,00* 

 

 

7 Anexos 
 

 Lay out 
 Custo com pessoal 

 Planilha financeira 

 
*Fonte de pesquisa: Mercado e construção 
                             Suprimentos sistema My 


