
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Rua: Luiz Monteiro, s/n – Centro, CEP: 68.722-000 – Magalhães Barata - PA 

CNPJ: 05.171.947/0001-89 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA 

LOCAL: MAGALHÃES BARATA - PA 

 

1. OBJETIVO 

A finalidade do presente documento é descrever as etapas construtivas, bem como 

os materiais utilizados para execução da obra de CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE 

AREIA, na Vila de 4 Bocas no município de Magalhães Barata, Pará.  

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo 

e projetos aprovados. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida 

no projeto ou nas especificações visando melhorias, só serão admitidas mediante consulta 

prévia e autorização da fiscalização da Contratante. Todos os materiais e serviços 

utilizados na obra deverão seguir as Normas Técnicas e recomendações de execução da 

ABNT.  

A fiscalização da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento de a 

execução dos serviços solicitar a paralisação ou mesmo mandar refaze-los, quando os 

mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa 

técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas 

determinadas por cotas, prevalecerão sempre às últimas. 

A Contratante deverá, durante a execução de todos os serviços previstos para 

conclusão da obra, observar as normas de segurança do trabalho para os colaboradores 

responsáveis pela sua execução. A Contratada deverá visitar o local onde serão 

executadas as obras, sendo que não serão aceitas alegações de desconhecimento dos 

serviços a serem realizados. 

2. LEGALIZAÇÃO DO OBJETO DE CONTRATO 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 

objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. 
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Logo após a assinatura do contrato com a ECT, a Contratada deverá: 

a) providenciar junto ao CREA, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 

6496/77; 
 

b) obter junto ao órgão Municipal, Estadual ou Federal competente, o alvará de 

construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor; 
 

c) obter junto ao INSS, o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de 

forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do 

Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91; 
 

d) responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 

alocado nos serviços e obras objeto do contrato; 

3. PROJETO DE ENGENHARIA 

A Contratada deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, 

memoriais descritivos, especificações técnicas e demais elementos de projeto, bem como, 

com os encargos de contrato. 

Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela 

contratada, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à 

fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada. 

Nenhum trabalho adicional ou alteração do projeto deverá ser feito pela contratada 

sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização, respeitadas as disposições e 

condições estabelecidas no contrato. 

Todas as alterações do projeto original, autorizadas durante a execução dos 

serviços e obras, deverão ser documentadas pela Contratada, que registrará em pranchas 

de desenho à parte, as revisões e complementações dos elementos alterados, incluindo os 

desenhos como “construído”. 

 

Os detalhes de fabricação, montagem e instalação de elementos ou equipamentos 

componentes do projeto fornecido, tais como, de estruturas, de caixilhos, de instalações 

elétricas, hidráulicas, deverão ser previamente submetidos à aprovação da Fiscalização. 
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4. OBRA 

A obra terá todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, 

tais como: água e energia elétrica. 

Caberá à CONSTRUTORA fornecer todo o material, mão-de-obra, ferramentas, 

maquinaria, equipamentos, etc., necessários e adequados para que todos os trabalhos 

sejam desenvolvidos com segurança e qualidade. 

 

A CONSTRUTORA deverá manter um jogo completo de projetos executivos 

selecionados por tipo de serviço e acondicionados em uma mapoteca feita na própria obra. 

5. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 

Antes do início dos serviços, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as 

medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em 

atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do 

Trabalho na Indústria da Construção. 

 

A Contratada fornecerá aos seus empregados, todos os equipamentos de proteção 

individual para desenvolvimento das suas funções, conforme prevê a NR 6 - 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de 

segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de 

segurança, em conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução. 

 

A Contratada manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene, as 

instalações do canteiro de serviços, especialmente as vias de circulação, coletando e 

removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 

 

Caberá à Contratada manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, 

máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as 

dependências do canteiro de serviço. 

 

A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais adequadamente, de forma a 

não prejudicar o trânsito de pessoas e cargas, não obstruir portas e saídas de emergência 

e não impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio. 
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6. EXECUÇÃO – SERVIÇOS E OBRAS 

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá: 

 

a) submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o 

projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço, de acordo com a NR 18, 

compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas 

de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao 

andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da 

Fiscalização, quando previstas nos Encargos de Contrato; 
 

b) providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços 

e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas 

despesas de consumo até o recebimento definitivo do objeto contratado; 
 

c) manter no local dos serviços e obras, profissionais, equipamentos e instalações em 

quantidade e qualidade adequados ao cumprimento do contrato; 
 

d) submeter à aprovação da Fiscalização em até 10 (dez) dias após o início dos serviços, 

o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de 

conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento; 
 

e) providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em 

tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no 

cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato; 
 

f) alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, 

inclusive os destinados ao pagamento dos impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 
 

g) submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e 

plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada 

sobre o desenvolvimento dos serviços; 
 

h) submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos 

construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras; 
 

i) executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela 

Fiscalização; 
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j) comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou 

extraordinário que ocorra no local dos serviços; 
 

k) submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 

equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato; 
 

l) realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, 

ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços 

e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos; 
 

m) evitar interferência com as propriedades lindeiras, atividades e tráfego de veículos na 

vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades 

executivas; 

n) elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, em conformidade 

com os requisitos estabelecidos nos Encargos de Contrato; 

7. FISCALIZAÇÃO 

Ao conjunto dos funcionários da PROPRIETÁRIA, designado 

FISCALIZAÇÃO caberá as tarefas de supervisão e fiscalização dos serviços contratados. 

A fiscalização acima referida não desobriga a EMPREITEIRA de sua total 

responsabilidade pelos atrasos, construção, mão-de-obra, equipamentos e materiais nos 

termos da legislação vigente e na forma deste documento. A fiscalização poderá exigir 

do construtor substituição de qualquer profissional do canteiro de obras, desde que 

verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como hábitos de conduta 

nocivos à boa administração do canteiro. 

A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo, 48 horas 

após a comunicação por escrito, da fiscalização. 

As relações mútuas entre a Contratante e cada contratado serão mantidas por 

intermédio da fiscalização. 

A Contratada obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e 

execução das obras e serviços contratados, facultando à fiscalização, o acesso a todas as 

partes da obra. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, 

depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à 

construção, serviços ou obras em preparo. 
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Serão impugnados pela fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam as 

condições contratadas. 

Responsabilidade Civil 

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, 

a Contratada responderá por sua qualidade e segurança, devendo efetuar a reparação de 

quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 

independentemente de qualquer pagamento. 

O Novo Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, no 

seu Art. 618, assim estabelece: 

“Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 

irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 

materiais, como do solo. 

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra 

que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao 

aparecimento do vício ou defeito”. 

A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, 

quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará 

solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e 

integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas 

subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as 

falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos 

e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os 

custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa. 

 

A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 

causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 

omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 

subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, 

regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a PREFEITURA 
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por quaisquer pagamentos que seja obrigada a fazer a esse título, incluindo multas, 

correções monetárias e acréscimos de mora. 

8. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 

Estas especificações têm por objetivo a fixação das condições técnicas gerais e 

específicas que serão obedecidas para CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA, neste 

município. 

ETAPA 01 – ARENA DE FUTEBOL DE AREIA 

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

a) Capina e Limpeza Manual de Terreno 

A limpeza e a remoção da camada superficial serão feitas nos limites da área 

do empreendimento e consistem na completa retirada da vegetação rasteira, arbustos e 

árvores. Os serviços serão liberados para a etapa seguinte após a constatação da 

inexistência de materiais orgânicos e solos com raízes na área trabalhada. Esse material 

deve ser considerado inservível e destinado a bota-fora apropriado. 

b) Locação 

A locação da quadra deverá ser feita rigorosamente conforme o projeto, 

utilizando-se gabarito de tábuas corridas pontaletadas. Todos os alinhamentos e níveis 

deverão ser determinados antes que se iniciem os trabalhos e no transcorrer dos mesmos, 

sempre que necessário e/ou solicitado pela fiscalização. Na eventualidade de qualquer 

divergência ou necessidade de adaptação dos níveis da praça aos níveis do entorno, 

deverão ser consultados a fiscalização e o autor do projeto. 

Somente após a determinação de todos os níveis e conferência da fiscalização, 

deverá ser iniciada a execução. 

8.2 INFRAESTRUTURA 

Será realizado escavação manual de vala para viga baldrame com seção de 

0,20 m x 0,30 m, com previsão de formas. Após a escavação, o fundo das cavas deverá 

ser apiloado com o terreno em umidade ótima. 

Com o solo das cavas apiloado e compactado, deverá ser executado lastro de 

concreto magro com a espessura de 5 cm.  
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O concreto usado para a concretagem das vigas baldrames é de Fck 20Mpa e 

a armadura de aço CA50 de 8mm e estribos com aço CA60 de 5mm espaçados a 15 cm e 

cobrimento de 5 cm. 

Deverá ser executado o nivelamento da cancha, com areia fina, perfazendo a 

área total de 379,50 m², com as seguintes dimensões, 13,90 m x 27,30m, onde a mesma 

será executada em uma camada de 0,20 m. 

8.3 ALAMBRADO / MURETA 

Será executada a construção de mureta em blocos de concreto em torno do 

perímetro da quadra para fixação do alambrado com barras de aço galvanizado de 2” e 

tela de nylon malha 10 x 10 cm. 

Deverá ser aplicado chapisco sobre a mureta com argamassa de traço 1:3 e 

preparo em betoneira de 400L. Após a completa pega da argamassa dos blocos e chapisco, 

será aplicado a massa única a fim de regularização para recebimento de pintura, com traço 

de 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de 400L. 

A pintura deverá ser aplicada sobre fundo selador acrílico, com duas demãos, 

sendo a cor definida juntamente com a Comissão de Fiscalização da obra. 

8.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Será realizada a instalação de postes para iluminação do local conforme 

projeto. 

8.5 EQUIPAMENTOS 

Deverão ser instalados conjunto de traves e balizas para voleibol em tamanho 

padrão e de ótima qualidade. Será locado na quadra conforme orientação da Fiscalização. 


