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PROJECT CONCEPT 

 

1 Nome do Projeto 

Acessibilidade da piscina olímpica até o campo society. 

 

2 Objetivo/Demandas necessárias 

Executar acessibilidade da piscina olímpica até o campo de futebol society, 

conforme plano diretor de acessibilidade. 

Com a construção da piscina multiuso, previa-se a criação de rota de 

acessibilidade até o campo society.  Entretanto como a obra não ocorreu é 

necessário a criação do acesso. 

 

A proposta prevê a abertura da cortina de concreto no corredor da piscina 

olímpica, onde encontra-se uma plataforma elevatória.  

O trajeto será feito por essa plataforma chegando no corredor dos vestiários 

do vale seguindo até uma série de rampas para vencer o desnível até o 

campo de futebol (vide projeto). 

 

Com esta execução teremos 100% do clube acessível, incluindo a passarela 

de acesso as quadras 05 e 06 do tênis. 

 

 

 

3 Escopo da Obra: 

 Projeto executivo; 
 Manejo arbóreo; 
 Contenções/arrimos; 
 Abertura de cortina de concreto; 

 Reconstrução de passeios; 
 Construção de rampas acessível; 
 Construção de patamares entre rampas; 
 Guarda corpos de proteção 
 Demarcação da rota de acessibilidade; 

 Paisagismo. 
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4 Logística: 

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

materiais fornecidos pelo clube 

5 Cronograma 

O prazo   para  execução  dos serviços é de 120 dias.   

6 Custo Estimado: 

 

 

Item Custo R$ 

Projeto executivo          2.000,00 

Manejos 
 

         10.000,00                        
 

Contenções/arrimos           14.000,00 

Abertura de cortina de concreto            10.500,00 

Construção dos passeios           19.000,00 

Construção de rampa acessível            16.000,00 

Guarda corpo de proteção            10.500,00 

Mão de obra construção civil            68.000,00 

                                    Total R$    150.000,00* 

 

 

7 Anexos 
 

 Lay out 
 Custo com pessoal 
 Planilha financeira 

 
*Fonte de pesquisa: Conforme contrato fornecedor 
                              Sistema de suprimentos my 
                              Construção e mercado 


