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I. Considerações Gerais 

 
Este documento  contém a descrição
complementação  dos estudos 
a Iniciativa Particular Particular dos equipamento

 
Base náutica da Marina de Itaparica;
Base náutica da Marina da Penha;
Base Náutica de Cacha Pregos;
Base Náutica de Salinas da Margarida.
 

II. Informações 

A seguir serão apresentadas informações sobre a Base Náutica da Marina da Penha, Base
Náutica da Marina de Itaparica,
Cacha Pregos. 

 

  1. BASE NÁUTICA DA MARINA DA PENHA
 

A intervenção consiste na requalificação e 
Rua dos Tamarindeiros da Penha, s/n, no bairro da Ribeira, no município de Salvador, na
entrada da Baía de Itapajipe.
urbanização é de 5.287,94 m². O conjunto é composto por: Sede Administrativa (Prédio 01),
dois Galpões de Vagas Secas
Resíduos, Ponto de Controle
das áreas externas. 

A edificação da Sede Administrativa

Térreo 
• Lobby/Recepção: 129,43m²
• Circulação 01: 16,03m²
• Sala 01: 8,55m² 
• Sala 02: 14,91m² 
• Sanitário: 1,95m² 
• Circulação Café/Água:
• Sanitário: 2,67m² 
• Sanitário: 2,67m² 
• Circulação 02: 9,65m²
• DML: 3,55m² 
• Sanitário Masculino 
• Sanitário PCD: 3,65m²
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Equipamentos Náuticos para Concessão 

UCP/SETUR 
Outubro 2022 

Este documento  contém a descrição das instalações para fins de consolidação e 
dos estudos de viabilidade técnica do Projeto de Concessão Onerosa de Uso 

a Iniciativa Particular Particular dos equipamentos náuticos a seguir:  

Marina de Itaparica; 
Marina da Penha;  

Base Náutica de Cacha Pregos; 
Náutica de Salinas da Margarida. 

presentadas informações sobre a Base Náutica da Marina da Penha, Base
Itaparica, Base Náutica de Salinas da Margarida e

NÁUTICA DA MARINA DA PENHA 

A intervenção consiste na requalificação e ampliação da Marina da Penha, e está situada na
Rua dos Tamarindeiros da Penha, s/n, no bairro da Ribeira, no município de Salvador, na

Itapajipe. A poligonal da área de intervenções apontada
m². O conjunto é composto por: Sede Administrativa (Prédio 01),

Secas com espaço para oficina (Prédios 02 e 03), Portaria,
Controle do Píer e Estrutura Marítima, além da urbanização

Administrativa (Prédio 01) é composta pelas seguintes

129,43m² 
16,03m² 

Café/Água: 5,70m² 

9,65m² 

 01: 18,01m² 
3,65m² 

• Sanitário Feminino
• Sala de Quadros:
• Agência: 19,09m²
• Café: 19,17m² 
• Ante Câmara: 6,26m²
• Miniauditório 01:
• Miniauditório 02:
• Depósito Auditório:
• Vestiário: 3,60m²

Primeiro Pavimento
• Passarela: 35,56m²
• Circulação – Acesso
• Recepção Administração:
• Apoio Operacional:

 

para fins de consolidação e 
do Projeto de Concessão Onerosa de Uso 

 

 

presentadas informações sobre a Base Náutica da Marina da Penha, Base 
Margarida e Base Náutica de 

ampliação da Marina da Penha, e está situada na 
Rua dos Tamarindeiros da Penha, s/n, no bairro da Ribeira, no município de Salvador, na 

apontada na planta geral de 
m². O conjunto é composto por: Sede Administrativa (Prédio 01), 

Portaria, Depósito de 
urbanização e paisagismo 

seguintes áreas: 
Feminino 01: 17,37m² 

Quadros: 2,93m² 
19,09m² 

6,26m² 
01: 50,65m² 
02: 30,74m² 

Auditório: 4,77m² 
3,60m² 

Pavimento 
35,56m² 

Acesso à Adm: 4,70m² 
Administração: 15,83m² 

Operacional: 8,56m² 



 

 

• Gestor: 15,47m² 
• Sanitário: 1,95m² 
• Reunião: 19,68m² 
• Copa: 3,25m² 
• Sanitário: 2,67m² 
• Recepção: 15,83m² 
• Apoio Operacional: 8,55m²
• Gestor: 15,50m² 
• Sanitário: 1,95m² 
• Reunião: 19,68m² 
 

As edificações dos dois Galpões (Prédios

Prédio 02 – Térreo
• Área de Vagas Secas:
• Recepção: 7,72m² 
• Sanitário PCD: 2,70m²
• DML: 4,53m² 
• Administrativo: 5,94m²
• Sala de Aula Oficina:

Prédio 02 – Primeiro

A edificação da Portaria é composta

• Área Externa Coberta:
• Acesso Coberto: 10,20m²
• Escada: 8,50m² 

Além das áreas referentes ao
Depósito de Equipamentos: 

 

Para a Marina da Penha foi considerado
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8,55m² 

 
 

 

• Copa: 3,25m² 
• Sanitário: 2,67m²
• Espera Restaurante:
• Salão: 61,45m² 
• Varanda: 36,52m²
• Circulação: 5,85m²
• Sanitário Masculino:
• Sanitário Feminino:
• Circulação: 9,51m²
• Cozinha: 22,78m²
• Despensa: 7,61m²
• Lavagem Pratos:
• Pre-Hig. de Alimentos:
• DML/Lixo: 3,13m²

Galpões (Prédios 02 e 03) são compostas pelas seguintes

Térreo 
Secas: 459,74m² 

2,70m² 

5,94m² 
Oficina: 30,75m² 
Primeiro Pavimento 

• Circulação: 3,54m²
• Estar Refeitório:
• Vestiário Masculino:
• Vestiário Feminino:

Nível Reservatórios
• Laje Técnica – Reserv.:

Prédio 03 – Térreo
• Área de Vagas Secas:

composta pelas seguintes áreas: 

Coberta: 17,22m² 
10,20m² 

• Sanitário: 1,65m²
• Jardim: 0,81m² 

ao Depósito de Resíduos (Baia 01: 11,23m²; Baia
 11,23m²) e ao Ponto de Controle do Píer (8,38m²).

considerado como área de concessão, a área total da

2,67m² 
Restaurante: 8,75m² 

 
36,52m² 

5,85m² 
Masculino: 2,70m² 
Feminino: 2,70m² 

9,51m² 
22,78m² 

7,61m² 
Pratos: 6,82m² 

Alimentos: 5,41m² 
3,13m² 

seguintes áreas: 

3,54m² 
Refeitório: 19,02m² 

Masculino: 16,52m² 
Feminino: 12,54m² 

Reservatórios 
Reserv.: 61,10m² 

Térreo 
Secas: 330,95m² 

1,65m² 
 

Baia 02: 11,23m²; e 
Píer (8,38m²). 

da intervenção.  



 

 

 

• Área total da Poligonal
• Área Off Shore da Poligonal
• Área On Shore da Poligonal

 

Critérios de levantamento:
 

o Valor inicial da obra, conforme contrato, incluindo às somas provisórias 
pela SETUR/UCP até a

o Levantamentos de áreas realizados nos arquivos DWG do projeto, conforme última
versão. 

o Estimativas de valores considerando os itens da planilha orçamentária do projeto
inerentes a cada edificação e um fator de 
os itens da planilha orçamentária
 

  2. BASE NÁUTICA DA  MARINA DE ITAPARICA
 

A obra da Base Náutica Marina de Itaparica, está situada na Avenida Vinte Cinco de Outubro,
s/n, na sede do município de
reforma dos sanitários com
recuperação da ponte fixa, rampas móveis, cais flutuante de atracação, ampliação das vag
molhadas; ampliação da área para vagas secas e posto de abastecimento de embarcações,
totalizando 4.744,03m² de área

 
A edificação da Marina de Itaparica

• Administração: 49,44m²
• Hall: 13,36m² 
• Circulação Coberta 
• Passarela Coberta: 148,20m²
• Lojas: 64,22m² 
• Hall Acesso: 75,35m²
• Circ. Sanitários Masc.:
• DML: 2,18m² 
• Vestiário PCD Masculino: 9,81m²
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Poligonal de Intervenção: 5.287,94 m² 
Poligonal de Intervenção: 1.195,29 m² (23% da 
Poligonal de Intervenção: 4.092,65 m² (77% da 

levantamento: 

Valor inicial da obra, conforme contrato, incluindo às somas provisórias 
até a presente data. 

Levantamentos de áreas realizados nos arquivos DWG do projeto, conforme última

Estimativas de valores considerando os itens da planilha orçamentária do projeto
inerentes a cada edificação e um fator de proporcionalidade referente às áreas, para

orçamentária do projeto inerentes ao todo. 

2. BASE NÁUTICA DA  MARINA DE ITAPARICA 

A obra da Base Náutica Marina de Itaparica, está situada na Avenida Vinte Cinco de Outubro,
de Itaparica e prevê: recuperação estrutural da edificação
com inclusão de sanitário para pessoas com 

recuperação da ponte fixa, rampas móveis, cais flutuante de atracação, ampliação das vag
molhadas; ampliação da área para vagas secas e posto de abastecimento de embarcações,

de área de intervenção. 

Itaparica é composta pelas seguintes áreas: 

49,44m² 

 
148,20m² 

75,35m² 
Masc.: 7,71m² 

Masculino: 9,81m² 

• Sanitários Masculinos
• Circ. Sanitários Femininos:
• DML: 2,18m² 
• Vestiário PCD Masculino:
• Sanitários Femininos
• Espaço p/ Reservatório:
• Restaurante: 150,24m²
• Espaço Ext. Coberto:

 área total) 
 área total) 

Valor inicial da obra, conforme contrato, incluindo às somas provisórias aprovadas 

Levantamentos de áreas realizados nos arquivos DWG do projeto, conforme última 

Estimativas de valores considerando os itens da planilha orçamentária do projeto 
proporcionalidade referente às áreas, para 

A obra da Base Náutica Marina de Itaparica, está situada na Avenida Vinte Cinco de Outubro, 
edificação existente, 
 deficiência (PCD), 

recuperação da ponte fixa, rampas móveis, cais flutuante de atracação, ampliação das vagas 
molhadas; ampliação da área para vagas secas e posto de abastecimento de embarcações, 

Masculinos (01, 02, 03) 
Femininos: 7,64m² 

Masculino: 9,46m² 
Femininos (01, 02, 03) 
Reservatório: 18,20m² 

150,24m² 
Coberto: 297,04m²



 

 

 
 

Na Marina de Itaparica foi considerada

• Área total da Poligonal
• Área Off Shore da Poligonal
• Área On Shore da Poligonal

 
 

Critérios de levantamento:
 

o Valor inicial da obra,
pela SETUR/UCP.

o Levantamentos de
versão disponibilizada

o Estimativas de valores considerando os itens da planilha 
inerentes a cada edificação e um fator de proporcionalidade referente às áreas,
para os itens da planilha

 
 

  3. BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA
 

A obra da Base Náutica de Salinas da 
Eduardo Magalhães, na sede do município, na foz do Rio Paraguaçu, e prevê: a requalificação
dos quiosques (Barracas) já existentes na Praça; a construção de um centro de comércio e
serviços, a implantação de um terminal turístico com novo píer de atracação, bilheteria e
sanitários; a construção de oficinas de manutenção para barcos; estruturas hidroviárias e
infraestrutura para a requalificação urbanística e paisagística do entorno das edificações.
Além disso, oferecerá marina contemplando vagas secas e molhadas, além de um ponto de
combustível, totalizando 24.317

 

A edificação do Terminal Turístico

• Deck de Acesso: 47,26m²
• Lanchonete/Bar: 76,64m²
• Bar: 11,00m² 
• Cozinha: 8,33m² 
• Estar: 10,80m² 
• Circulação: 13,45m²
• Segurança: 7,26m² 
• Área Técnica: 3,13m²
• Sanitário PCD Feminino:
• Sanitário Feminino: 

A edificação do Centro de Comercio

• Loja 01: 78,60m² 
• Loja 02: 19,20m² 
• Loja 03: 19,20m² 
• Loja 04: 18,91m² 
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considerada como área de concessão, a área total

Poligonal de Intervenção: 4.744,03 m² 
Poligonal de Intervenção: 1.550,52 m² (33% da 
Poligonal de Intervenção: 3.193,51 m² (67% da 

levantamento: 

obra, conforme contrato, incluindo às somas provisórias
SETUR/UCP. 

de áreas realizados nos arquivos DWG do projeto,
disponibilizada. 

Estimativas de valores considerando os itens da planilha orçamentária do projeto
inerentes a cada edificação e um fator de proporcionalidade referente às áreas,

planilha orçamentária do projeto inerentes ao todo.

3. BASE NÁUTICA DE SALINAS DA MARGARIDA 

A obra da Base Náutica de Salinas da Margarida está situada nas adjacências da Praça Luís
Eduardo Magalhães, na sede do município, na foz do Rio Paraguaçu, e prevê: a requalificação
dos quiosques (Barracas) já existentes na Praça; a construção de um centro de comércio e

o de um terminal turístico com novo píer de atracação, bilheteria e
sanitários; a construção de oficinas de manutenção para barcos; estruturas hidroviárias e
infraestrutura para a requalificação urbanística e paisagística do entorno das edificações.

isso, oferecerá marina contemplando vagas secas e molhadas, além de um ponto de
24.317 m² de área de intervenção. 

Turístico é composta pelas seguintes áreas: 

47,26m² 
76,64m² 

13,45m² 
 

3,13m² 
Feminino: 3,56m² 

 17,92m² 

• Vestiário PCD Feminino:
• Sanitário PCD Masculino:
• Sanitário Masculino:
• Vestiário PCD Masculino:4,17m²
• Descanso Funcionários:
• Vestiário Funcionários:
• Vestiário Funcionários:
• Copa Funcionários:
• Deck Varanda: 35,70m²

Comercio e Serviço é composta pelas seguintes áreas:
• Loja 05: 18,91m²
• Loja 06: 18,91m²
• Loja 07: 18,91m²
• Circulação Sanitários:

total da intervenção. 

 área total) 
 área total) 

provisórias aprovadas 

projeto, conforme última 

orçamentária do projeto 
inerentes a cada edificação e um fator de proporcionalidade referente às áreas, 

todo. 

Margarida está situada nas adjacências da Praça Luís 
Eduardo Magalhães, na sede do município, na foz do Rio Paraguaçu, e prevê: a requalificação 
dos quiosques (Barracas) já existentes na Praça; a construção de um centro de comércio e 

o de um terminal turístico com novo píer de atracação, bilheteria e 
sanitários; a construção de oficinas de manutenção para barcos; estruturas hidroviárias e 
infraestrutura para a requalificação urbanística e paisagística do entorno das edificações. 

isso, oferecerá marina contemplando vagas secas e molhadas, além de um ponto de 

Feminino: 4,17m² 
Masculino: 3,56m² 

Masculino: 17,92m² 
Masculino:4,17m² 

Funcionários: 18,48m² 
Funcionários: 12,87m² 
Funcionários: 12,87m² 

Funcionários: 5,88m² 
35,70m² 

áreas: 
18,91m² 
18,91m² 
18,91m² 

Sanitários: 8,49m² 



 

 

• DML: 1,70m² 

A edificação de cada um dos

• Área Externa Coberta: 80,30m²
• Galpão Estaleiro 01:
• Sanitário: 2,60m² 

A edificação da Bilheteria é composta

• Área Espera: 15,40m²
 

A edificação dos Sanitários é

• Hall de Entrada Feminino:
• DML: 0,90m² 
• PCD: 4,47m² 
• Sanitário Feminino: 

 

A edificação de cada um dos
áreas: 

• Área Coberta Externa: 33,85m²
• Bar: 11,46m² 
• Cozinha: 14,65m² 
• Bar: 11,46m² 
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• PCD Masculino: 
• Sanitário Masculino:
• PCD Feminino: 3,74m²
• Sanitário Feminino:
• Exposições: 39,00m²
• Marquise: 53,00m²
• Circulação Pergolado
• Circulação Pergolado

dos três módulos de Oficinas é composta pelas seguintes

Coberta: 80,30m² 
 35,70m² 

• Galpão Estaleiro
• Sanitário: 2,60m²

composta pelas seguintes áreas: 

15,40m² • Atendimento: 5,60m²

é composta pelas seguintes áreas: 

Feminino: 6,77m² 

 21,60m² 

• Hall de Entrada Masculino:
• DML: 0,90m² 
• PCD: 4,47m² 
• Sanitário Masculino:

dos cinco módulos de Barracas de Praia é composta pelas

Externa: 33,85m² • Cozinha: 14,65m²

3,74m² 
Masculino: 8,79m² 

3,74m² 
Feminino: 8,79m² 

39,00m² 
53,00m² 
Pergolado 01: 69,20m² 
Pergolado 02: 88,00m² 

seguintes áreas: 

Estaleiro 02: 35,70m² 
2,60m² 

5,60m² 

Masculino: 6,77m² 

Masculino: 21,60m² 

composta pelas seguintes 

14,65m² 



 

 

 
 

Na Base Náutica de Salinas da Margarida foi considerada como área de concessão, a área 
das   obras internas ao polígono

 

 

• Área total da Intervenção:
• Área total da Poligonal
• Área Off Shore da Poligonal

• Área On Shore da Poligonal
 

Critérios de levantamento:
o Valor inicial da obra,

pela SETUR/UCP 
o Levantamentos de

versão disponibilizada
o Valor estimado, foi colhido nas planilhas orçamentárias do projeto considerando

os custos para os itens inseridos, em sua integralidade, nas áreas de obra dentro
da poligonal da Marina e par
foi aplicado o "fator de proporcionalidade" relativo a 62,04%, que corresponde a
área total da Poligonal de Intervenção dividida pelas áreas estimadas dentro da
Poligonal da Marina.
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Na Base Náutica de Salinas da Margarida foi considerada como área de concessão, a área 
polígono apresentado na figura subsequente. 

Figura 1-Poligonal da Marina de Salinas 

Intervenção: 24.317,00 m² (100%) 
Poligonal de Intervenção: 15.086,38 m² (62,04% da 

Poligonal de Intervenção: 1.492,42 m² (6,14% da

Poligonal de Intervenção: 13.593,96 m² (55,90%

levantamento: 
obra, conforme contrato, incluindo às somas provisórias

 até a presente data. 
de áreas realizados nos arquivos DWG do projeto,

disponibilizada à gerenciadora. 
Valor estimado, foi colhido nas planilhas orçamentárias do projeto considerando
os custos para os itens inseridos, em sua integralidade, nas áreas de obra dentro
da poligonal da Marina e para os itens pertencentes a intervenção como um todo
foi aplicado o "fator de proporcionalidade" relativo a 62,04%, que corresponde a
área total da Poligonal de Intervenção dividida pelas áreas estimadas dentro da

Marina. 

Na Base Náutica de Salinas da Margarida foi considerada como área de concessão, a área 

 área total) 
da área total) 

(55,90% da área total) 

provisórias aprovadas 

projeto, conforme última 

Valor estimado, foi colhido nas planilhas orçamentárias do projeto considerando 
os custos para os itens inseridos, em sua integralidade, nas áreas de obra dentro 

a os itens pertencentes a intervenção como um todo 
foi aplicado o "fator de proporcionalidade" relativo a 62,04%, que corresponde a 
área total da Poligonal de Intervenção dividida pelas áreas estimadas dentro da 



 

 

  4. BASE NÁUTICA DE CACHA PREGOS
 

A obra da Base Náutica de Cacha Pregos está situada no município de Vera Cruz, na praça da
orla de Cacha Pregos, e prevê: a implantação de terminal turístico; centro comercial; novo
píer de atracação flutuante; 
e requalificação dos quiosques
urbanística e paisagística da área de entorno das edificações, totalizando 11.588,39 m² de
área de intervenção. 

A edificação do Terminal Turístico

• Circulação de Acesso:
• Espera: 37,82m² 
• Circulação Administrativa:
• Administração: 7,05m²
• DML: 3,42m² 
• Receptivo: 5,27m² 
• Segurança: 5,20m² 

A edificação do Centro de Comercio
• Loja 01: 18,92m² 
• Loja 02: 18,92m² 
• Box 01: 9,13m² 
• Box 02: 9,13m² 
• Box 03: 9,13m² 
• Box 04: 9,13m²

• Box 06: 9,13m² 
• Box 07: 9,13m² 

As edificações dos Sanitários são
Módulo 01 

• Hall de Entrada Feminino:
• DML: 0,90m² 
• PCD: 4,47m² 
• Sanitário Feminino: 21,60m²

 

A edificação de cada um dos três
áreas: 

• Área Coberta Externa:
• Bar: 11,46m² 
• Bar: 11,46m² 
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4. BASE NÁUTICA DE CACHA PREGOS 

A obra da Base Náutica de Cacha Pregos está situada no município de Vera Cruz, na praça da
orla de Cacha Pregos, e prevê: a implantação de terminal turístico; centro comercial; novo

 novas vagas molhadas; posto de abastecimento
quiosques de praia existentes. Além disso, será realizada

urbanística e paisagística da área de entorno das edificações, totalizando 11.588,39 m² de

Turístico é composta pelas seguintes áreas: 

Acesso: 32,25m² 

Administrativa: 5,16m² 
7,05m² 

• Circulação Sanitários:
• Sanitário PCD Feminino:
• Sanitário Feminino:
• Vestiário PCD Feminino:
• Sanitário PCD Masculino:
• Sanitário Masculino:
• Vestiário PCD Masculino:

Comercio e Serviço é composta pelas seguintes áreas:
 

• Circulação
• Box
• Depósito
• Salão
• Copa:
• DML:

• Box 08: 9,13m²
• Distribuidora

são compostas pelas seguintes áreas: 

Feminino: 6,77m² 

21,60m² 

• Hall de Entrada
• DML: 0,90m²
• PCD: 4,47m²
• Sanitário Masculino:

três módulos de Barracas de Praia é composta pelas

Externa: 33,85m² • Cozinha: 14,65m²

• Cozinha: 14,65m²

A obra da Base Náutica de Cacha Pregos está situada no município de Vera Cruz, na praça da 
orla de Cacha Pregos, e prevê: a implantação de terminal turístico; centro comercial; novo 

abastecimento de embarcações; 
realizada a requalificação 

urbanística e paisagística da área de entorno das edificações, totalizando 11.588,39 m² de 

Sanitários: 8,31m² 
Feminino: 3,56m² 

Feminino: 20,25m² 
Feminino: 4,18m² 
Masculino: 3,56m² 

Masculino: 20,25m² 
Masculino: 4,18m² 

áreas: 

Circulação Coberta 
Box 05: 9,13m² 
Depósito Boxes: 11,02m² 
Salão Comum: 78,27m² 
Copa: 3,78m² 
DML: 3,15m² 

9,13m² 
Distribuidora de Bebidas: 18,92m² 

Entrada Masculino: 6,77m² 
0,90m² 
4,47m² 

Masculino: 21,60m² 

pelas seguintes 

14,65m² 

14,65m² 



 

 

 

 

Na Base Náutica de Cacha Pregos
internas ao polígono apresentado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 2- Poligonal da Marina de Cacha

• Área total da Intervenção:
• Área total da Poligonal
• Área Off Shore da Poligonal
• Área On Shore da Poligonal
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Pregos foi considerada como área de concessão,
apresentado na figura subsequente. 

Cacha Pregos 

Intervenção: 11.588,39 m² (100%) 
Poligonal de Intervenção: 1.588,39 m² (13,70% da área total)

Poligonal de Intervenção: 323,03 m² (20,34% da
Poligonal de Intervenção: 1.242,13 m² (10,72%

 

concessão, a área das obras 

área total) 
da área total) 

(10,72% da área total) 



 

 

Critérios de levantamento:
 

o Valor inicial da obra,
pela SETUR/UCP 

o Levantamentos de
versão disponibilizada

o Valor estimado, foi 
os custos para os itens inseridos, em sua integralidade, nas áreas de obra dentro
da poligonal da Marina e para os itens pertencentes a intervenção como um todo
foi aplicado o “fator de proporcion
área total da Poligonal de Intervenção dividida pelas áreas estimadas dentro da
Poligonal da Marina.

 
3D:  Marina da Penha 
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levantamento: 

obra, conforme contrato, incluindo às somas provisórias
 até a presente data. 

de áreas realizados nos arquivos DWG do projeto,
disponibilizada à gerenciadora. 

Valor estimado, foi colhido nas planilhas orçamentárias do projeto considerando
os custos para os itens inseridos, em sua integralidade, nas áreas de obra dentro
da poligonal da Marina e para os itens pertencentes a intervenção como um todo
foi aplicado o “fator de proporcionalidade” relativo a 13,71%, que corresponde a
área total da Poligonal de Intervenção dividida pelas áreas estimadas dentro da

Marina. 

 

 

 

 

 

provisórias aprovadas 

projeto, conforme última 

colhido nas planilhas orçamentárias do projeto considerando 
os custos para os itens inseridos, em sua integralidade, nas áreas de obra dentro 
da poligonal da Marina e para os itens pertencentes a intervenção como um todo 

alidade” relativo a 13,71%, que corresponde a 
área total da Poligonal de Intervenção dividida pelas áreas estimadas dentro da 

 

 

 



 

 

 
 
Imagens: Marina de Itaparica 
 
 

Ponte Móvel e Flutuantes 

Rampa e Marina Seca 

Área Restaurante 

Flutuantes 
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Fachada 

 
Pier Fixo e parte área administrativa

 
Marina Seca e Loja 

 
Embarque e Desembarque 

 

 
Pier Fixo e parte área administrativa 

 

 
 



 

 

 

Imagens: Salinas da Margarida
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Margarida 

 

 

 

 

 



 

 

Imagens: Cacha Pregos 
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