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OBRA: ILIMINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOU NO MUNICÍPIO DE 

PARAZINHO/RN 

LOCAL: RN 269, CENTRO, PARAZINHO/RN 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
OBJETO. 

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações 

técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a 

ILIMINSÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOU NO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN, a 

ser realizada no centro da cidade. 

 
CONHECIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá ter conhecimento prévio de tudo que se 

relacione com a natureza, localização da obra; suas condições e seus custos, 

não podendo sob pretexto algum, ter desconhecimento dos fatores que de 

alguma forma interfiram na sua execução, conservação e custos. 

Toda responsabilidade das obras/serviços será da CONTRATADA, nos 

termos do código civil brasileiro, mesmo com a presença da fiscalização, 

inclusive a reconstrução de todos os danos e avarias causados em obras já 

existentes. 

Qualquer modificação introduzida no projeto só será permitida com 

autorização, como também todo material a ser empregado deverá ser de boa 

qualidade e previamente aprovado pela fiscalização. 

A Fiscalização poderá ordenar a suspensão de qualquer trabalho que 

porventura possa ser danificado pelas condições climáticas temporárias, 

devendo o prazo de o contrato ser prorrogado proporcionalmente aos dias 

parados. 

 
MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES 

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em 

certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando- 

se os seguintes critérios: 
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 Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham 

idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos 

projetos. 

 Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que 

durante a execução foram identificados como sendo necessários ou 

desnecessários à execução dos serviços e/ou obras. 

 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às 

especificações dos projetos e deste memorial. Na comprovação da 

impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado 

deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do 

Responsável Técnico pela obra. 

 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes 

pressupõe, para que seja autorizada, que o novo material proposto 

possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência 

e aspecto. 

FASES DE OBRAS 

 
 

PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA. 

 
 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, 

determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem 

autorização do Responsável Técnico pela obra. 

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos 

projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços 

de fôrma como se figurassem em ambos. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e 

as especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a 

fim de definir qual a posição a ser adotada. 
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Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, 

prevalecerão sempre os de escala maior. Na divergência entre cotas dos 

desenhos e suas dimensões em escala, prevalecerão as primeiras, sempre 

precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra. 

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

 
 

Deverá ser alocada uma placa de identificação da obra conforme modelo 

fornecido pela fiscalização. 

 
MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA 

 
 

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de 

obras deverá ser possuir certificação FSC (Forest Stewardship Council) ou 

Conselho de Manejo Florestal. A comprovação através de documentos e nota 

fiscal deverá ser entregue para a fiscalização juntamente com a medição. 

LOCAÇÃO DA OBRA 

 
 

a) Locação da obra: 

 
 

Execução de gabarito 

 
 

A instituição responsável pela construção da unidade deverá fornecer as 

cotas, coordenadas e outros dados para a locação da obra. A locação da obra 

no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos vértices de 

coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento 

topográfico. 

A instituição responsável pela construção da unidade assumirá total 

responsabilidade pela locação da obra. 

Os serviços abaixo relacionados deverão ser realizados por topógrafo: 

1. locação da obra; 
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2. locação de elementos estruturais; 

3. locação e controle de cotas de redes de utilidades enterradas; 

4. implantação de marcos topográficos; 

5. transporte de cotas por nivelamento geométrico; 

6. levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas; 

7. verificação da qualidade dos serviços – prumo, alinhamento, nível; 

8. quantificação de volumes, inclusive de aterro e escavação. 
 
 
 
POSTE E REFLETORES 

 
 

Os postes vao ter 12 metros de altura contendo 12 refletoes em cada e todos 
seram acionados separadamente por dinjuntoes externos e uma caixa proximo 
ao quadro de distribuição. 
 
 
REDES DE PROTEÇÃO 

 
 

Teram uma tela de proteção no fundo dos gol para que evite a propogação da 
bola na hora do chute ao gol tera uma altura de 6 metos e sera fixada em postes 
de ferro. 

 

“AS BUILT” 

 
Ao final dos serviços, a instituição responsável pela obra deverá requerer 

junto a Prefeitura do referido Município, Habite-se junto ao ISS, a CND – Certidão 

Negativa de Débitos, e os demais documentos necessários para a regularização 

da obra. 

Antes da entrega definitiva da obra, deverá ser solicitado o respectivo “as 

built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro: 

1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando 

como os serviços resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos 

deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de 
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cada prancha, a alteração e respectiva data.). 

2º) O “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos 

ou reduções havidas durante a construção, e cujos procedimentos tenham sido 

de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste Memorial. 

Deverá ser: 
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Fornecido “as built” de todas as instalações executadas (água, esgoto, 

dados, telefone, iluminação, segurança e incêndio, automação e controle, entre 

outros); 

Testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e 

instalações; 

Revisados todos os materiais de acabamento, sendo feitos os reparos 

finais ou substituição, se necessário; 

Providenciada a carta de “Habite-se”/Alvara de Funcionamento e os 

demais certificados das Concessionárias locais; 

 

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 

 
 

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à 

MOBILIZAÇÃO imediatamente após assinatura do contrato e a correspondente 

NOTA DE EMPENHO, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro 

do prazo contratual. 

No final do CONTRATO, a CONTRATADA deverá remover todas 

as instalações do acampamento e canteiros de serviços, equipamentos, 

construções provisórias, detritos e restos de materiais utilizados e gerados 

durante a obra de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas. 

 

GARANTIA 

A CONTRATADA responderá integralmente por qualquer 

anormalidade verificada nas obras/serviços executados, verificados a qualquer 

tempo pela Fiscalização, dentro do prazo de responsabilidade técnica 

regulamentado na lei específica; estando a CONTRATADA passível de sanções 

previstas pela mesma. A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos em acordo 

com a fiscalização em locais previamente escolhidos pela mesma e elaborar 

diário de ocorrência, atualizado, que permanecerá no local das obras/serviços 

até o seu término e, posteriormente encaminhado a fiscalização como parte do 

relatório final. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

As normas, projetos de norma, especificações, métodos de ensaio e 

padrões aprovados e recomendados pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, bem como toda a legislação em vigor, referente a obras civis, 

inclusive sobre segurança do trabalho, serão parte integrante destas 

especificações, como se nelas estivessem transcritas. 

Os materiais aplicados serão sempre de reconhecida qualidade junto ao 

mercado e classificados como de padrão comercial. 

Estas especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de 

execução devendo ser integralmente obedecidas. 

Os elementos definidos neste memorial prevalecem sobre quaisquer 

outras especificações. 

As dúvidas, por ventura existentes, no decorrer dos serviços e eventuais 

alterações no projeto original, deverão ser dirimidas pela fiscalização, sendo 

vedadas ao executante quaisquer alterações ou decisões que contrariem este 

memorial. 

 
Parazinho – RN – 13 de dezembro de 2019 


