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Ao 

Setor de Compras 

 

 

PEDIDO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NO GINÁSIO DE 

ESPORTES 

 

 

ESCOLA: E.M.E.F PROFª IRACEMA VIZZOTTO. 

Local de execução: Rua Inácio Barcelos dos Anjos, esquina com a Rua Iracema - B. Santo 

Antônio - Capão da Canoa/RS. 

 

 
Para melhor uso e para maior segurança das instalações e no entorno do ginásio de esportes da 

E.M.E.F. PROFª. IRACEMA VIZZOTTO, após análise e com anuência do Professor de Educação Física 
da escola, concluiu-se que será necessária a instalação de rede de proteção apenas no vão do portão 
maior de acesso ao ginásio, haja vista que as demais áreas já possuem a rede de proteção instalada, e 
apresentam boa condição. 

 
Detalhe do portão de acesso ao ginásio 

 
 

 

01 - DESCRIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DAS REDES DE PROTEÇÃO 
 

 A necessidade consiste em fornecer e instalar rede de proteção em material poliéster em frente ao 

vão do portão. 
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Para efeito de orçamento deverão ser considerados todos os materiais incluindo-se a mão-de-obra 

necessária para a instalação. 

As empresas interessadas deverão realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar todos os 

detalhes para os serviços que deverão ser realizados. Serão de competência da empresa contratada 

eventuais despesas por serviços mal executados ou errados por sua culpa, e por necessidade de ajustes 

posteriores. 

Considerando a necessidade de realização de trabalho em altura, em obediência às normas 

regulamentadoras, para a realização dos serviços a empresa deverá fazer uso de andaime para a 

segurança dos operários, bem como devem ser utilizados todos os EPI’s inerentes para trabalhos em 

altura. Para tanto, a empresa deverá considerar a despesa do andaime para a realização dos serviços. 

Deverá ser fornecida e colocada rede de proteção em material seda/polipropileno de 3,00 mm, 

malha 12X12 cm, cor branca, desde o piso até a parte superior, coincidente com a rede superior de 

proteção, em altura de 6 metros x 6 metros de largura. A área total para vedar corresponde à 36,00 m². 

Deverão ser incluídos os cabos de aço para sustentação e também todos os elementos para 

fixação das redes e ganchos, como esticadores, deixando-se acessos nas extremidades da quadra. 

Conforme imagem, considerando que na parede está instalada a tubulação de incêndio para os 

hidrantes, deverão ser instaladas hastes para prolongar a fixação da rede distante da parede e da 

tubulação.   

 

Para melhor garantia de fixação dos cabos junto ao piso de concreto, deverão ser utilizadas 

buchas metálicas do tipo “parabolt”).  

Deverão ser incluídos os cabos de aço para sustentação e também todos os elementos para 

fixação das redes e ganchos, como esticadores.  

 

Previamente à execução, o responsável pela empresa contratada deverá informar o Departamento 

de Engenharia para que os serviços possam ser acompanhados desde o início. 

O tempo previsto para realizar os serviços é de até 30 dias. 

 

 

Capão da Canoa, 22 de junho de 2022. 

 

 

Rudi Nei Costa dos Santos Jr. 

Eng° Civil CREA/RS 65.259D 


