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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBJETO: Ampliação da Cobertura e Pavimentação em Bloquete Intertravado no 

Estacionamento da Feira Livre Municipal IRAN FARIAS COSTA, compreendendo a execução de 

toda infraestrutura e acabamentos necessários, conforme projeto.  

LOCALIZAÇÃO: Rua Saulo Silva, Lote 01, área pública, Bairro Bíblia – Santana do Araguaia – PA.  

NORMAS GERAIS: 

Para um completo conhecimento dos serviços a serem executados, será necessário que o 

participante da concorrência faça uma vistoria in loco, para verificar as possíveis dificuldades que poderão 

surgir no decorrer da obra. 

Os serviços a serem empregados na obra serão de primeira qualidade, em obediência aos 

princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer às Normas Brasileiras, às Especificações e Projetos 

específicos. 

A Fiscalização não aceitará serviços, cuja execução não tenha sido observada os preceitos acima 

estabelecidos e fará demolir, em todo ou em parte, os referidos serviços executados em desacordo com as 

normas e padrões aceitáveis. 

Todas as despesas legais ou taxas necessárias no decorrer da obra ficarão a cargo da Contratada, 

inclusive anotação dos projetos e execução junto ao CREA/PA. 

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS:  

  O memorial descritivo, a seguir apresentado, tem como objetivo a racionalização de 

procedimentos, a fim de se estabelecer um comportamento mínimo desejado, não só dos materiais, 

componentes e serviços, mas também das especificações técnicas prescritas neste documento, as quais 

deverão ser rigorosamente obedecidas.  

Os materiais e componentes a serem empregados deverão ser de boa qualidade e obedecer às 

especificações aqui contidas, às normas técnicas da ABNT. Serão observadas as disposições e as 

determinações preceituadas pela Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia e do Serviço de Água e 

Esgoto, da BRK e do Corpo de Bombeiros. 

A empreiteira deverá visitar o local da obra, a fim de eliminar qualquer dúvida referente à sua 

execução.  

mailto:secplansantana@gmail.com


 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  

 
 

Praça dos Três Poderes, s/n, Centro, Santana do Araguaia – PA - CEP: 68.560-000 

e-mail:secplansantana@gmail.comFone (94) 99298-5923 

 

 

Os serviços a serem executados nesta obra estão previstos no projeto básico (identificados e 

quantificados na planilha orçamentária e desenho).  

Os cálculos e projetos estruturais, elétricos, hidráulicos (água fria, esgoto) e de proteção a 

incêndios necessários à execução da obra ficarão a cargo e responsabilidade da contratada, assim como o 

prévio estudo do terreno para o lançamento das fundações. Os projetos deverão ser apresentados a 

contratante antes do início da execução das obras para prévia aprovação. Deverão atender ao disposto no 

memorial descritivo, desenhos, contrato, fiscalização da contratante e demais normas relativas, 

consistindo na execução dos seguintes serviços:  

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. – Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

 

A placa da obra será em chapa de aço galvanizado, devidamente atirantada ao solo e estrutura 
metálica que suporte cargas eventuais ao vento. As descrições e dizeres serão fornecidos pela 
CONTRATANTE. 

1.2. – Locação da obra 

A locação deverá ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e 

métodos adequados), que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente 

definidas para demarcação dos eixos. A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira 

(gabaritos), que envolvam o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser 

niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir 

da posição correta. É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das fundações, por 

meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir-

se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), da precisão da 

locação dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção. Para a locação do terreno e do 

imóvel são necessários os serviços de topógrafo agrimensor. 

2.0 – MOVIMENTO DE TERRA/FUNDAÇÃO 

2.1 – Escavação manual de vala  

As escavações para fundações de vigas baldrame deverão ser executadas de forma a permitir a 

execução de elementos estruturais especificados nos projetos com profundidade de 30 cm em solo natural.  

2.2. – Lastro de concreto não-estrutural 

O concreto a ser utilizado terá uma resistência característica à compressão aos 28 dias de 20MPa, 

com uso de brita 1, traço convencional slump 6+/-1cm. Antes do lançamento do concreto, molhar o local 

das peças. Utilizar vibrador elétrico ou à gasolina para promover o adensamento do concreto nas peças.  

Será permitido o uso de aditivos somente quando autorizado pela Fiscalização.  
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A descarga da betoneira deverá se dar diretamente sobre o meio de transporte. O transporte de 

concreto até o local do lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou perda 

de material.  

O lançamento do concreto deverá ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se seguirem a 

confecção da mistura, observando-se ainda que * não será admitido o uso de concreto remisturado; a 

concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos 

trechos de interrupção diária; * a altura máxima de lançamento será de 2 m (dois metros). Cuidados 

especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos primeiros 7 (sete) dias. 

2.3. – Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma 

As formas dos blocos e vigas baldrame deverão ser de madeira compensada de espessura 25 

mm (vinte e cinco milímetros) e ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem 

deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da 

desforma, reproduza a estrutura determinada em Projeto. Na execução de elementos de concreto armado, 

a ligação entre as formas externas e internas será efetuada por meio de elementos rígidos.  

Os pontaletes serão de pinho, eucalipto ou madeira equivalente com secção de dimensões 

mínimas de 75 x 75 mm ou com secção equivalente, devendo ser devidamente contraventados. Poderão, 

também, serem usados tábuas e sarrafos de pinho de terceira e espessura mínima 25 mm serão brutas ou 

aparelhadas e sem nós frouxos. As formas somente poderão ser retiradas, observando-se os prazos 

mínimos. 

A fiscalização poderá autorizar a desforma antes dos prazos previstos, quando permitido o uso 

de aceleradores de pega no concreto. Na retirada das formas deve-se evitar choques mecânicos. A 

execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, 

alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície pronta do concreto. A 

superfície da forma em contato com o concreto deverá estar limpa e preparada com substância que impera 

a aderência; as formas deverão apresentar perfeito ajustamento, evitando saliências, rebarbas e 

reentrâncias e reproduzindo superfície de concreto com textura e aparência correspondente a madeira de 

primeiro uso.  

A retirada das formas será efetuada de modo a não danificar as superfícies do concreto, valendo 

os prazos mínimos já estabelecidos para concreto armado comum.  

No momento da execução das sapatas e/ou baldrames, não efetuar nenhuma ligação entre as 

peças novas e as eventualmente existentes. No caso de sapatas ficarem encostados, colocar placa de isopor 

de 20mm entre as peças. 

2.4. – Armação 

A armação a ser utilizada será de ferro CA - 50. As barras de aço antes de serem montadas, 

deverão ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substância prejudicial a aderência com o 

concreto.  
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Devem-se remover também as escamas de ferrugem. As emendas de barras por traspasse serão 

feitas rigorosamente de acordo com as indicações no projeto especifico de armadura. Quando não houver 

indicação, deverá ser consultado o engenheiro responsável pelo projeto estrutural.  

Posicionar as ferragens dos arranques de pilares nos blocos e vigas baldrame. Antes de o 

concreto ser lançado a contratada deverá solicitar a presença da fiscalização para fazer a verificação da 

armadura quanto as bitolas, quantidades e posição das barras, se as distâncias entre as barras são regulares 

e se os recobrimentos estão de acordo com o projeto. Somente após a verificação da fiscalização a 

estrutura estará liberada para receber o concreto. 

3.0 - ESTRUTURA 

A estrutura metálica deverá ser obrigatoriamente executada com perfis de aço especificados 

conforme projeto estrutura, sendo utilizados aço do tipo ASTM A-36 para os perfis estruturais. Para a 

soldagem dos elementos deverá ser utilizado Eletrodo revestido AWS – E6013. 

Toda estrutura deverá ser executada com rigor dimensional conforme os projetos estruturais, 

devendo a contratante comunicar antecipadamente o responsável técnico pelo projeto em caso de dúvidas, 

divergências de informações ou incongruências entre o projeto e a obra. 

4.0. – COBERTURA 

Estrutura de cobertura será do tipo metálica, conforme especificação em projeto. A estrutura 

metálica será executada em treliças e tesoura, com vão livre de 5m. A trama de aço composta por terças 

para telhados de até 2 águas para telha metálica. 

A Estrutura consiste no conjunto de elementos destinados a dar sustentação às telhas da 

cobertura e deverá ser construído com perfis metálicos com dimensões e inclinações compatíveis com o 

projeto, de acordo com as normas técnicas. 

A construção deverá ser executada com altíssimo controle de qualidade, primeiramente no 

emprego do material, seguindo com a fidelidade dos detalhes do projeto e confecção de peças com 

precisão dos encaixes, conforme os procedimentos de montagem amparados pelas normas técnicas. 

Os materiais empregados deverão atender as especificações das normas técnicas com as 

tolerâncias dimensionais e de forma fundamentadas na tensão básica de cálculo que é estabelecida com o 

limite de escoamento do material/fator de segurança. 

A fabricação e montagem deverão ter sua qualidade acompanhada e atestada por profissional 

qualificado, inclusive com os ensaios não destrutivos e análise de esforços nas peças e pontos de solda.  

Solda não indicada, terá o cateto mínimo = 5 mm e as medidas sem indicação de tolerância, 

aplicar a NBR-6371 – Grau médio. 

Fornecimento e Montagem de tesouras e terças:   

Serão fornecidas e montadas na seção e material tipo ASTM A36 em quantidade conforme 

indicado no plano de cobertura. 

Contraventamento e tensores serão em ferro liso mecânico, aço CA-25, de diâmetro não inferior 

a 3/8” (10mm). 

Serão fornecidos e instalados com materiais de quantidade, e conforme o plano de cobertura.  
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A cobertura será em telha de aço/alumínio e= 0,5 mm, com até duas águas conforme detalhe 

especificado em projeto. 

A montagem das telhas deverá ser executada conforme manual técnico do fabricante, 

observando as distâncias entre os apoios. 

A fixação será através de acessórios apropriados (ganchos, parafusos auto-atarrachantes e 

grampos de ferro zincado, com a utilização de arruelas elásticas ou massa de vedação).   

A preparação para pintura da estrutura deverá ser com jateamento ao metal quase branco 

conforme NBR-7348. 

A base para pintura será aplicada em duas demãos de primer epóxi oxido de ferro com 40 

microns de espessura para cada demão. 

A pintura será em duas demãos de tinta alquicida, semi-brilhante, na cor a definir pela 

fiscalização, com 30 microns de espessura para cada demão. 

 

5.0 – PISO 

O piso da área de estacionamento deverão ser em bloquete intertravado de concreto – modelo 

sextavado, 25x25 cm, E= 8 cm, resistência de 35 MPa, cor natural.  

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os próprios do subleito, ficando 

sujeitos a substituição conforme determinação da fiscalização. 

Havendo necessidade de substituição parcial de blocos intertravados, estes deverão ser nas 

mesmas características a pavimentação existente e serão apropriados pela fiscalização. 

Após o assentamento, o piso será compactado com equipamento tipo rolo liso compatível com 

o tipo de pavimento. 

O piso da área ampliada da cobertura será em cimento com espessura de 7cm. Para sua execução 

deverá haver uma lona na parte inferior para impedir a fuga de água para o solo, e as juntas de expansão 

do piso deverão ser corretamente executadas a cada 1m. 

Deverá ser construída uma rampa para portadores de necessidades especiais, de acordo com a 

NB-9050. 

 

6.0 – LIMPEZA FINAL 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus complementos 

removendo os entulhos resultantes provocados com a execução da obra para bota fora apropriado. 

 Deverá ser previamente feita uma varredura geral da obra e de seus complementos para retirada 

de todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da obra e de seus complementos, que serão 

removidos para o bota fora apropriado. 

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e 

vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada 

de toda poeira. 

Far-se-á após a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras da seguinte 

maneira: 
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 - Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja embebida de solução de sabão neutro, em seguida 

flanela em água pura e depois flanela seca. Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, 

para se evitar arranhões. 

Após a conclusão da limpeza interna e externa da obra deverão ser aplicados produtos para 

conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos vidros, etc. 

IMPORTANTE: Todos os materiais a serem aplicados serão obrigatoriamente de primeira linha e 

o emprego do mesmo na obra ficará condicionada a aprovação por escrito do Departamento 

Técnico da Prefeitura de Santana do Araguaia que poderá recusá-lo caso não atenda as exigências. 

IMPORTANTE: Antes do início das obras deverá ser feita uma reunião com a Secretaria de 

Planejamento para esclarecimentos de dúvidas quanto à execução do projeto. 

 

7.0 – RESPONSABILDADE DA CONTRATADA 

A pessoa jurídica contratada para a execução de serviços de engenharia estará obrigada a: 

Executar com perfeição e segurança todos os serviços descritos, indicados ou mencionados no 

Caderno de Encargos, nesta Especificação e nos desenhos que compõem os Projetos, fornecendo todos os 

materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, sendo responsável pela existência de qualquer vício, 

irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após o recebimento da obra, obrigando-se a repará–

lo de imediato. 

Responsabilizar-se pelo fornecimento complementar de serviços e materiais indispensáveis ao 

pleno funcionamento da obra, mesmo que não expressamente indicado nos Projetos, até o limite de 0,5 % 

do valor contratual da mesma. 

Comunicar ao Contratante, por escrito, quaisquer erros ou incoerências verificadas nos Projetos, 

não sendo a eventual existência de falhas nesta razão para a execução incorreta de serviços de qualquer 

natureza. 

Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos 

serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros. 

Empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços, sendo-lhe vetado sub 

empreitar totalmente os serviços, admitindo-se, porém, sub empreitadas relativas a serviços 

especializados, uma vez comprovada à idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalização.  

Apresentar à Fiscalização, por escrito e antes do início das obras, o profissional responsável pela 

execução dos serviços, com larga experiência em construções similares e registro no CREA, assim como 

dar assistência diária à obra, combinando um horário comum de permanência no canteiro com a 

Fiscalização. 

Apresentar no primeiro dia de trabalho, a relação do seu pessoal em duas vias, constando o nome 

completo e o número da Carteira de Identidade de cada funcionário para que seja autorizado seu acesso 

na obra. 

Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, no interesse da 

obra, julgue incompetente ou inadequado à consecução dos serviços, sem que se justifique, nesta situação, 

atraso no cumprimento dos prazos contratuais. 

Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de Seguro de 

Acidentes do Trabalho. 

Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que incidam ou venham 

a incidir sobre a execução dos serviços. 
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Encaminhar ao Contratante os cronogramas, quadros demonstrativos de produção, análise de 

materiais, corpos de prova e outros elementos informativos relativos aos serviços contratados.  

Dar livre acesso à Fiscalização a todas as partes do canteiro, sem exceções, mantendo em 

perfeitas condições os dispositivos necessários à vistoria da obra. 

 

Fornecer e manter no canteiro o Diário de Obra, conforme modelo aprovado, tomando, através 

dele, conhecimento das observações e interpelações da Fiscalização e nele registrando, obrigatoriamente,  

as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos serviços, as falhas nos serviços de terceiros 

não sujeitos à sua inferência, as consultas à Fiscalização, as datas de conclusão das etapas caracterizadas 

de acordo com o cronograma da obra, os acidentes de trabalho, as respostas às interpelações da 

Fiscalização e a eventual escassez de material que resulte em dificuldades para execução dos serviços em 

tempo hábil. 

Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possível, evitando choques, pancadas 

ou quebras, os materiais a empregar na obra, sendo que aqueles sujeitos a danos por ação da luz, calor, 

umidade ou chuva deverão ser guardados em ambientes adequados a sua proteção, até o momento de sua 

utilização. 

Apresentar à Fiscalização, com antecedência, as amostras dos materiais a utilizar, que uma vez 

aprovadas, passará a fazer parte do mostruário oficial da obra para fins de confronta-lo com partidas de 

fornecimento. 

Retirar do canteiro da obra, o mais breve possível, os materiais não especificados ou rejeitados 

pela Fiscalização. 

Transportar para o local do canteiro da obra, indicado pela Fiscalização, os materiais 

aproveitáveis provenientes de demolições e dele retirarem os materiais inservíveis às suas expensas. Todo 

material aproveitável pertencerá ao Contratante, a menos que especificado em contrário. 

Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização da obra depender de 

aprovação de outras entidades (concessionárias de abastecimento elétrico, de água, telefonia), esta 

aprovação seja obtida em tempo hábil, para não atrasar o início de utilização, que deverá coincidir com a 

entrega da obra, cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovações de materiais, 

equipamentos e instalações exigidos por aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento 

das taxas e emolumentos correspondentes. 

Todos os danos causados às obras em consequência da execução ou por necessidade delas serão 

de inteira responsabilidade da Contratada, a qual deverá fazer os reparos necessários, sem ônus para o 

Contratante. 

Na execução dos reparos serão usados materiais de primeira qualidade, iguais aos originais.  

A aprovação por parte da Fiscalização ou do Contratante de detalhes elaborados pela Contratada 

não a exime de responsabilidade por erros ou falhas que os mesmos possam conter. 

Em caso de dúvidas ou omissões nos Projetos, caberá à Fiscalização fixar o que julgar mais 

indicado, comunicando por escrito à Contratada a solução adotada. 

Todo o serviço relacionado nestas especificações sobre os quais haja dúvidas caberá à 

Contratada apresentar detalhes executivos, que serão submetidos, antes da execução dos mesmos, à 

apreciação da Fiscalização e posterior aprovação, sem ônus para o Contratante. 

O Contratante não responderá, em hipótese alguma, por eventuais danos ou perdas de materiais 

e equipamentos da Contratada que venham a ocorrer nas áreas de propriedade do Contratante. 

As redes e tubulações de água, energia, esgotos sanitários, águas pluviais, telefônicas etc, que 

passem pelo local da obra, deverão ser, se necessário à execução da mesma, desviadas convenientemente, 

sem que seja prejudicado ou interrompido o funcionamento dos sistemas de abastecimento e serviços 

correspondentes. 
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A não ser quando especificado em contrato, os materiais a serem empregados nos serviços serão 

todos nacionais, novos, de primeira qualidade (assim entendida a gradação de qualidade superior, quando 

existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto) e de acordo com as especificações da  

 

ABNT, sendo expressamente vetado o uso de material improvisado em substituição ao especificado, assim 

como não se admite adaptar peças, seja por corte ou por outro processo, a fim de usá-las em substituição 

a peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua 

utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu juízo, forem julgados inadequados. Neste 

caso, na presença do responsável pela execução da obra, serão retiradas amostras para a realização de 

ensaios de caracterização das qualidades dos materiais. 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, 

a Contratada, em tempo hábil, apresentará por escrito à Fiscalização, a proposta de substituição, 

instruindo-a com as razões determinantes do pedido e orçamento comparativo, sendo que sua aprovação 

só poderá efetivar-se quando a Contratada: 

 

a) descriminar os motivos que a levaram a solicitar a substituição do produto; 

b) firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o Contratante;  

c) apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em substituição ao especificado, 

compreendendo, como peça fundamental, o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por 

laboratório tecnológico idôneo, a critério do Contratante. 

Quando nos Projetos constar à marca, nome do fabricante ou tipo de material, estas indicações 

destinam-se a definir o tipo e o padrão de qualidade requerida, podendo ser aceitos produtos equivalentes, 

devendo o pedido de substituição obedecer ao disposto no parágrafo anterior. 

Tratando-se de materiais que se evidenciem no âmbito estético da obra, o material proposto em 

substituição deverá harmonizar-se com os demais, a critério da Fiscalização. 

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à proteção 

dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da Contratada. 

As leis em vigor deverão ser observadas, assim como os requisitos de segurança com relação às 

redes elétricas, máquinas, andaimes, guinchos, presença de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de 

ferramentas e aproximação de pedestres. 

Compete à Contratada tomar as providências para a colocação, às expensas próprias, de placas 

e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite. 

A Fiscalização poderá exigir da Contratada a colocação de sinais correntes que julgar 

necessários para a segurança de veículos e pedestres. 

O Contratante não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da obra e 

nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. 

Todo acidente ou incidente ocorrido no transcorrer dos serviços, acarretando danos pessoais ou 

materiais, será de inteira responsabilidade da Contratada. 

A Contratada manterá o Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados que 

exerçam atividades no canteiro da obra e responderão, nos termos da legislação vigente, por qualquer 

acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem 

como de terceiros, durante a execução dos serviços. 

A Contratada submeter-se-á às medidas de segurança exigidas pela fiscalização do local onde 

se realizam os serviços. 

A Contratada deverá assumir a garantia pela perfeita execução dos trabalhos que lhe foram 

adjudicados, obrigando-se dentro do período de um ano, contados a partir da data de entrega de seus 
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trabalhos, a reparar ou refazer qualquer trabalho que apresente defeito advindo da má qualidade dos 

materiais empregados ou da má execução dos serviços, assim como todo o equipamento fornecido, desde 

que o equipamento não tenha sido usado imprópria ou abusivamente. 

Todas as modificações, se porventura necessárias, devidas a quaisquer imprevistos, deverão ser 

sugeridas pela Contratada após consulta aos autores dos projetos, devendo apresentar todos os elementos 

de caráter técnico-administrativo para análise e aprovação, sendo que as modificações só poderão ser 

realizadas mediante autorização da Fiscalização. 

A Contratada será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua responsabilidade, 

mantendo serviço de vigilância no canteiro até a conclusão do Contrato. 

O canteiro de obras deverá ser instalado atendendo às suas necessidades e de modo a facilitar a 

execução dos serviços, não interferindo, porém, no funcionamento dos setores próximos ao local da obra.  

Caberá à Contratada, em locais previamente determinados pela Fiscalização, à execução das 

Instalações provisórias executadas junto à área a ser edificada com a finalidade de garantir condições 

adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou 

indiretamente na execução da obra, além dos equipamentos. 

Serão construídas, obrigatoriamente, plataformas de proteção para os casos de desembaraço do 

passeio do logradouro, em conformidade com as Posturas Municipais locais. O canteiro da obra será 

delimitado tapume de madeira, com altura mínima de 2,20 m, que garanta a segurança permanente da 

obra. 

Ao final da obra caberá à Contratada a desmontagem e retirada das construções provisórias 

(barracões, alojamentos, sanitários, cercas, etc), sendo todo o material de sua propriedade. 

Caberá à Contratada executar todas as demolições e remoções que se fizerem necessárias para 

a execução das obras, inclusive o carregamento, transporte e descarga do entulho no bota-fora. 

A Contratada deverá fornecer, durante a execução das obras, todos os equipamentos, materiais 

e ferramentas adequadas e necessárias à execução dos serviços, bem como, pessoal suficiente e 

especializado, a menos que especificado em contrário. 

Deverá ser feita, pela Contratada, a limpeza constante das áreas de trabalho e a retirada imediata 

dos entulhos que prejudiquem o aspecto da obra. 

Após o termo de recebimento de obras fornecido pela fiscalização da Prefeitura Municipal, a 

contratada deverá proceder à desmobilização, procedendo todas as eventuais limpezas e remoção de 

entulhos determinados pela fiscalização. 

 

 

 

Santana do Araguaia - PA, 27 de abril de 2021. 
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