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DA OBRA

A presente especificagao destina-se, a execugao de urn campo de Futebol Society na Escola
Municipal Santa Rita no Povoado Feira Nova, localizado no Municipio de Jeremoabo-BA.

Para efeito das presentes Especifica?6es, o termo Contratada define o proponente vencedor
do certame licitat6rio, a quem sera adjudicado o objeto da Licitagao, o termo Fiscalizagao

define a equipe que representara o Departamento de Fiscalizagao perante a Contratada e a
quem este dltimo clever-se-a reportar, e o termo Contratante define a Prefeitura Municipal de
Jeremoabo -BA.

Sera sempre suposto que esta especificagao e de inteiro conhecimento da empresa
vencedora da licitagao.

Na execugao de todos os projetos e servigos a Contratada devera seguir as Normas
Tecnicas da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas -ABNT e as normas citadas no

decorrer destas Especificag6es.

A execugao de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicag6es constantes no
projeto, conforme plantas, e o constituem, alem das prescrig6es contidas neste memorial, e
demais documentos integrantes do contrato.

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
A responsabilidade do empreiteiro e integral para a obra contratada nos termos do C6digo
Civil Brasilelro

A presen?a da fiscalizagao nao implica na diminuigao da referida responsabilidade da
Contratada.

E de inteira responsabilidade do empreiteiro, a reconstituigao de quaisquer danos e avarias

causadas a servigos realizados, motivados pela construgao inclusive aos de viagao e

urbanizagao
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A Contratada devera verificar "in loco" para tomar as precaug6es e cuidados necessarios no
sentido de garantir inteiramente a estabilidade das estruturas, elevag6es, equipamentos,

canalizag6es e redes que possam ser atingidas, pavimentagao das areas adjacentes e
outras propriedades, e ainda, a seguranga dos operarios e transeuntes, durante a execugao

de todas as etapas da obra, pois quaisquer dano, avaria, trincadura, etc., causados aos
servigos ale existente sera de inteira e dnica responsabilidades da Contratada

Correndo por

sua conta as despesas efetuadas na reconstituigao e indenizagao de quaisquer servigos ou
edificag6es.

E de inteira e unica responsabilidade da firma Contratada o pagamento de todos os

materials, mao de obra, equipamentos e como tamb6m todas as obrjga?6es sociais,
trabalhistas e previdenciarias, transportes, seguros e tudo mais que se`fizerem necessario a

conclusao e quita?ao dos encargos da referida obra.

E de inteira responsabilidade da Contratada, a apresentagao ao fiscal da obra, de todo e
qualquer material a ser utilizado na mesma, antes de sua aplicagao, para analise e
aprovagao pela fiscalizagao.

Nao

sera

aceitos

pela fiscalizagao,

os

servigos

executados que

nao tenham

sido

previamente aprovados
Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as demajs partidas ficarao sujeitas a

aceitagao pela fiscalizagao, sendo impugnadas as que estejam em desacordo com a(s)

amostra(s) ja aprovada(s) e com o estabelecido nas especificag6es dos referidos materiais
A Contratada sob pretexto algum, podera argumentar desconhecimento do local onde ira
implantar a referida obra.

A Contratada devera providenciar a aquisigao dos materials tao logo seja contratado,

visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalizagao nao

aceitara a alega?ao de atraso dos servigos devido ao nao fornecimento dos materiais pelos

fornecedores
0 BDl - Beneficios e Despesas lndiretas, conforme preve a legislagao, devera ser
destacado

em

item

pr6prio

na

composigao dos pregos unitarios

planilha

orgamentaria,

nao

devendo fazer parte

da
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A

equipe

tecnica

da

Contratada,

responsavel

pelos

servigos,

devera

contar

com

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas

atividades necessarias a execugao da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizagao podera
solicitar a substituigao de qualquer membro da equipe t6cnica da Contratada, desde que

entenda que seja benefico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos

existentes na obra, a fim de facilitar a execugao de seus servigos, a Contratada devera
solicitar previamente a Fiscalizagao autorizagao para tais deslocamentos e modifica?6es.
Possiveis indefinig6es, omiss6es, falhas ou incorreg6es das especificag6es ora fornecldas,
nao poderao, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar "serv!gos extras"

e/ou alterar a composigao de pregos unitarios. Consideraria, inapelavelmente, a Contratada

como altamente especializada nas obras e servigos em questao e que, por conseguinte,
devera ter computado, no valor global da sua proposta, tamb6m, as complementag6es e
acess6rios por acaso omltidos nas especificag6es, mas lmplicitos e necessarios ao perfeito
e completo funcionamento de todos os materlais, pegas, etc.
Devera obrigatoriamente a Contratada ter no local da obra urn profissional (Engenhei.ro

/Arquiteto) legalmente habilitado no conselho de classe, como responsavel geral da obra,
auxiliados por encarregados gerais

Cabera a Contratada verificar e conferir todos os documentos e instrug6es que lhe forem
fornecidos, comunicando ao fiscal, qualquer irregularidade, incorregao ou discrepancia

encontrada, que desaconselhe ou impega a sua execugao. A nao observancia destes
dispositivos transferira a Contratada todas as responsabilidades pelo funcionamento ou
instabilidade dos elementos defeituosos.

Deve a Contratada facilitar por todos os meios, os trabalhos da fiscalizagao, mantendo

inclusive no local da obra, em lugar adequado e em perfeita ordem, uma c6pias completa de

todos os projetos, detalhes e especificag6es.

Devera a Contratada efetuar a limpeza peri6dica da obra com a remogao de todos os
entulhos resultantes tanto no interior da mesma, como na area de servigo.
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As obras a serem executadas devem obedecer aos projetos, detalhes, memorials e
especificag6es fornecidos pela Contratante.
Em caso de ddvidas quanto a interpretagao do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes e/ou
das instru?6es de concorrencia, deverao ser consultados os Profissionais Responsaveis ou

a Contratante, nesta ordem.

;

Em casos de divergencia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerao sempre
os de maior escala.

;

Em casos de divergencias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerao sempre os primeiros

r

Em casos de divergencia entre cotas de desenhos e suas dimens6es medidas em
escala prevalecerao sempre as primeiras.

>

Divergencia entre os detalhes e as plantas gerais, prevalecerao os detalhes

Divergencias

entre

os

elementos

nao

incluidos

nos

paragrafos

anteriores

citados,

prevalecem os cnterios e interpretagao da Fiscalizagao, para cada caso.
Toda e qualquer modificagao nos projetos, detalhes, especificag6es, inclusive acrescimos,

somente serao admitidos com previa autorizagao escrita dos autores do projeto ou da
fiscalizagao

No caso dos trabalhos nao estarem sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os
detalhes, desenhos, especificag6es, instrug6es fornecidas pela FISCALIZACAO ou de modo

feral com as regras da arte de construir podera a fiscalizagao al6m das sang6es previstas
neste instrumento ou na legislagao que rege a materia determinando a paralizagao total ou
parcial dos trabalhos defeituosos, bern como a demoligao dos mesmos que sera realizada

pela Contratada. Do mesmo modo, deverao ser removidos da area da obra, os materiais

dessas demoli?6es e aquelas que nao atendem aos padr6es de aceitagao estabelecidos.

1-OBJETO

Objeto' Contratagao de empresa especializada para execugao de Obra de Campo Society
no Municipio de Jeremoabo/BA.
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Enderego: Povoado Feira Nova, Jeremoabo BA.
Area 664,00 m2 (construgao de campo society 31 x 18 in).
Referencia. Escola Mun Santa Rita

2-ESPECIFICACAO DE SERVICOS
2.1-LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIQOES

Em toda a area destinada a implantagao das areas a serem construidas, bern como,
naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, devera ser procedida a Limpeza

mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora.
Nenhum dejeto, detrito, terra impr6pria e/ou residuo devera permanecer no terreno.

Deverao ser executadas as demolig6es e remoe6es de todos os elementos construidos
no terreno.

Nenhum material proveniente das demolig6es podera ser utilizado na

execugao da obra, devendo, portanto ser removido totalmente do terreno Ficarao sob
inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providencias e medidas necessarlas

para

providenciar os

locais onde serao removidos

os detritos e terra

impr6pria

procedentes da limpeza do terreno. Fica, portanto, proibido o uso desses elementos para
qualquer finalidade dentro do recinto da obra ou areas adjacentes.
2.2 -LOCAQAO DA OBRA

Concluidos os trabalhos de llmpeza, a CONSTRUTORA devera proceder a locagao

planialtimetrica das areas trabalhadas, dos eixos das edifica?6es e dos varios elementos da
obra.

A locagao sera feita com aparelho e por coordenadas segundo Planta de Locagao dos eixos
do Projeto de Arquitetura.

As marcag6es devem ser feitas por meio de quadros de madeira, que deverao ser
aprovadas pela Fiscalizagao.
2..3 -MOVIMENTO DE TERRA

A CONTRATADA executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel para o
nivelamento do terreno

Devera ser executada raspagem inicial de 10 cm de profundidade em todo o terreno. A terra

proveniente desta raspagem devera ser reservada em local adequado para recobrimento
com terra organica no final da execugao do modelado final e inicio dos locals com
ajardinamento.
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Na execugao da terraplanagem, de cortes e de aterros deverao ser obedecjdas as normas
tecnicas da ABNT para tais servigos.

As areas externas deverao ser niveladas de forma a permitjr sempre facil acesso e
escoamento das aguas superficiais
Ficarao

sob

inteira

responsabilidade da

CONTRATADA as

providencias

e

medidas

necessarias, para definigao dos locais onde sera removida a terra excedente procedente do
movimento de terra dentro das normas e recomendag6es da prefeitura local.
2.4 -PISO BASE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

0 piso sera em concreto simples desempolado, fck = 15 Mpa, e = 7 cm, com forma em
quadros 2,Ox2,Om, para juntas de concretagem. A contengao da base sera realizada pela
pr6pria viga de sustentagao do alambrado que sera nas dimens6es de 14x30cm, (ver
detalhe anexo no projeto).
2 5 -ALAMBRADOS E TELAS

0 alambrado sera estruturado por tubos metalicos galvanizados de 2",

chumbados

aproximadamente a 3 metros entre si, com tratamento anti-corrosao, pintados na cor verde,

tubos superiores e maos francesas de reforgo. 0 alambrado contara com cabos com
esticadores e port6es de acesso (1,20m x 2,20m) confeccionados nos mesmos materiais,
providos de trincos e porta cadeados.

Ate a altura de 4 metros devera ser em tela galvanizada e revestida por PVC, em malha 5 X
5 cm, flo 14 BWG. Devidamente esticados com cabos de ago.
2 6 -PISO DE GRAMA SINTETICA PARA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

A grama slntetica devera estar em conformidade com as normas dos laborat6rlos oficiais da
FIFA e das demais normas vigentes quanto na sua qualidade, da instalagao e no

nivelamento adequado do material que comp6e o sistema de amortecimento, reduzindo
les6es e proporcionando muito mais conforto e seguranga ao atleta.
Gramado de Multifilamento,100% polietileno grama sjntetica 42mm, alta durabilidade, cor

verde, protegao raios UV e luz solar

2.7 -SISTEMA DE ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

Composto por 04 Poste de ago galvanizado a fogo SBP -800/100 -5030-J-GF c6nico
continuo reto, diamtero superior de 60,3mm, diamtero da base 114,3mm, altura total 10m,

inclusive escavacao e transporte Cada poste contara com urn conjunto de cruzeta metalica
Refletor Slim LED 150W de potencia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-llght ou similar,
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totalizando 04 postes e 08 refletores, por campo. 0 sistema de iluminagao tera ainda fiagao,

tubulagao, caixa de passagem e quadro de acionamento pertinente ao sistema
2.8 -LIMPEZA

Ao t6rmino da obra deverao ser desmontadas e retiradas todas as instalag6es provjs6rias,
bern como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as pavimentag6es, etc., serao limpas e cuidadosamente lavadas com agua e sabao,
nao sendo permitido o uso de solug6es de acidos, de modo a nao serem danificadas outras
partes da obra por estes servigos de limpeza. Na verificagao final, serao obedecidas as
seguintes normas da ABNT. . NB-597/77 -recebimento de Servigos de Obras de Engenharia
e Arquitetura (NBR 5675).

3.0 -VERIFICACAO FINAL

Terminados os servigos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa verificagao das perfeitas

condig6es de funcionamento e seguranga de todos os servigos.
Sao de responsabilidade da construtora:

• As licengas e suas prorrogag6es

• A ART de execugao

•

Todas

as

concessionarias

providencias
de

servi?os

junto

aos

pulblicos,

6rgaos

publicos,

cumprindo

institutos

de

previdencia

quaisquer formalidades

e

e

sang6es

exigidas, desde que digam respeito a obra ou a sua execugao.
• Junto ao boletim de cada medigao e obrigat6rio a entrega do relat6rio fotografico

mostrando cada etapa executada
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