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 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

Thayla Roberta Ferreira Chaves 

Engenheira Civil – CREA/SC 144617-8 

Coordenadora de Engenharia e Projetos 

Portaria 138/2019 

 

2. CONTRATANTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC, CNPJ: 75.326.066/0001-75, 

localizada na Avenida Vidal Ramos Júnior, nº 228, bairro Centro Administrativo, Otacílio 

Costa/SC. CEP: 88540-000. 

 

3. INTRODUÇÃO 

O presente Memorial Descritivo estabelece as condições e especificações técnicas que 

deverão ser obedecidas para a execução dos serviços de construção.  

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no 

projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial. 

Na execução de todos os projetos e serviços a CONSTRUTORA deverá seguir as Normas 

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no 

decorrer destas Especificações. 

A CONSTRUTORA/CONTRATADA, antes do início de qualquer uma das atividades 

relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o 

projeto executivo com respectivo memorial e das condições locais onde serão executadas as 

obras. 

Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações, ou ainda, sobre os detalhes deste 

projeto, deverá ser discutida com o autor do projeto e com a fiscalização com antecedência. 

A CONSTRUTORA/CONTRATADA, nos termos da legislação vigente, assume integral 

responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados na 

execução da obra. 
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 4.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

 

O presente memorial descritivo refere-se a CONSTRUÇÃO de Campo de Futebol, com 

grama sintética, alambrados e iluminação, com área de 703,00m². Localizado na Avenida 

Olinkraft, Centro Administrativo na cidade de Otacílio Costa.  

 

5. PLACA DE OBRA 

Deverá ser afixada placa de obra em local visível, no acesso principal do empreendimento. A 

placa de obra deverá seguir todos os padrões e especificações definidos no “Manual Visual 

de Placas de Obras” do Governo Estadual.  

 

A dimensão mínima para a placa será de 2m (largura) x 1,25 (altura), podendo ser maior de 

acordo com os manuais do Governo Federal. Durante todo o período de obra, as placas 

deverão ser mantidas em bom estado de conservação. 

 

6. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

6.1 DRENAGEM  

 

Execução de dreno com tubos de PVC corrugado flexível com diâmetro de 100mm, 

assentados sobre leito de brita nº2, conforme especificações em projeto.  

 

6.2 BASE DRENANTE – REGULARIZAÇÃO DO TERRENO  

 

Base drenante em todo o terreno totalizando 703,00 m², com uma camada de 3cm de Bica 

corrida compactada com rolo mecânico, uma camada de 5cm de brita nº1 compactada com 

rolo mecânico. Aplicação de uma camada de emulsão asfáltica em toda, uma camada de 2cm 

de pedrisco compactado com rolo mecânico. A última camada deverá ser feita de emulsão 

asfáltica. O caimento da base drenante deve ser de 1% dividido em duas águas, do meio para 

as laterais conforme especificações em projeto. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a correção dos serviços que não satisfaçam as condições 

estipuladas neste capítulo, bem como, a total retirada e recolocação de todos os materiais, 

quando apresentem defeitos visíveis de execução e a sua reconstrução a qual será efetuada 

à custa da CONSTRUTORA/CONTRATADA. 



 3 

 Os materiais a serem utilizados nestes serviços deverão ser submetidos à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO e do AUTOR DO PROJETO, antes de sua utilização na obra. 

 

6.3 GRAMA SINTÉTICA  

 

Grama com fio de polietileno nas cores verde e branca (para linhas demarcatórias), altura dos 

fios de 50 mm com tipos de fio de monofilamento, com proteção de estabilizantes de cor anti 

UV.  

Os rolos de grama sintética deverão ser de 4 metros de largura com comprimento conforme 

comprimento do campo especificado em projeto. Os espaços entre os fios deverão receber um 

lastro de areia classificada sendo usado um total de 30kg por metro quadrado e grânulos de 

borracha SBR preta de malha 10 sendo 10kg por metro quadrado.  

  

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICA  

 

Pra iluminação do campo será usado o mesmo padrão da Praça Erath Wolniewicz. O sistema 

de iluminação do campo será com seis postes metálicos galvanizados com altura de 8(oito) 

metros, com cruzetas para 3(três) refletores. Deverá ser instalado 18(dezoito) refletores de 

LED com DPS 3x50w em alumínio branco. A ligação do sistema de iluminação do campo até 

a ligação no padrão é por conta da EMPRESA CONTRATADA.  

Os materiais a serem utilizados nestes serviços deverão ser submetidos a aprovação da 

FISCALIZAÇÃO e do AUTOR DO PROJETO, antes de sua utilização na obra. 

 

8. ALAMBRADO 

  

Em todo perímetro do campo deverá ser executado uma base de ancoragem em blocos de 

concreto nas dimensões de 14x19x29cm. Os tubos do alambrado serão concretados no 

baldrame. 

O fechamento do campo deverá ser feito em estrutura metálica, os tubos serão em ferro 

galvanizado, pintado com pintura eletrostática na cor azul. Deverá ser colocado tubo com 

diâmetro de 2’’ a cada dois metros no sentindo vertical. Na horizontal será usado tubo com 

diâmetro de 1 e 1/2’’ sendo um na cota 0, um com 3metros de altura e outro com 6 metros de 

altura, deverá ser colocado em todo perímetro uma tela galvanizada revestida de PVC na cor 
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 azul com fio 12mm malha de 10 cm, e altura de 6 (seis) metros, conforme especificado em 

projeto. 

No alambrado deverá ter um portão de acesso em ferro galvanizado na cor azul, nas 

dimensões de 2,00x2,10 metros, com tela galvanizada revestida de PVC cor azul, com fio 

12mm malha de 10 cm, conforme especificado em projeto.  

 

9. EQUIPAMENTOS 

 

9.1 TRAVES 

 

Duas traves metálicas de aço galvanizado destinadas a prática de futebol. As traves serão 

afixadas e chumbadas em concreto, deverão ser pintadas e possuir redes de nylon (fio 4, 

malha 14), executadas de acordo com o projeto. 

 

9.2PREVENTIVO DE INCÊNDIO  

 

Deverá ser instalado 2(dois) extintores PQS 6kg, e uma placa de Saída de Emergência 

instalada sobre o portão.   

 

10. LIMPEZA DA OBRA E ENTREGA DOS SERVIÇOS  

A CONSTRUTORA/CONTRATADA deverá procurar manter o canteiro e os locais em obra 

organizados e, na medida do possível, limpos no decorrer da obra. 

Antes da entrega da obra, deverá ser executada limpeza geral em todos os lugares, mantendo 

o devido cuidado. 

Todo entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra deverão ser 

totalmente removidos. Os entulhos retirados deverão ser colocados em local apropriado, 

com aprovação da FISCALIZAÇÃO, e leis de postura do Município. 

 

11. OBSERVAÇÕES  

Os produtos com indicação de fabricantes especificados se referem através de parâmetros de 

qualidade, desempenho, durabilidade etc. Eles podem ser substituídos por outros fabricantes 

desde que possuam equivalência técnica e sejam aprovados pelo autor do projeto. 
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 A CONSTRUTORA/CONTRATADA deverá garantir a execução integral dos projetos 

quais sejam (arquitetura, hidráulica, elétrica, lógica, estrutura de concreto, preventivo de 

incêndio, entre outros), incluindo suas medidas, especificação e detalhes. A não observância 

dessa nota será dada como descaracterização integral dos projetos executivos fornecidos, 

isentando o projetista de responsabilidade técnica perante o projeto executado e a respectiva 

obra.  Quaisquer dúvidas sobre o projeto ou especificações deverão ser sanadas em consulta 

formal ao AUTOR do projeto e à FISCALIZAÇÃO. 

 

 

 

 

TÉCNICO RESPONSÁVEL 

 

__________________________________ 

Thayla Ferreira Chaves 

Eng. Civil CREA/SC 144617-8 

Coordenadora de Engenharia e Projetos 

CONTRATANTE 

 

__________________________________ 

Prefeitura Municipal de Otacílio Costa 

CNPJ: 75.326.066/0001-75 

                  Portaria 138/2019 

 

 


