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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

LOCAL: AGROVILA DO KM 95 SUL – MEDICILÂNDIA – PA  

PROP: PREFEITURA MEDICILANDIA 
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1.DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

QUADRA ESPORTIVA, localizada na agrovila do km 95 sul, sn, zona rural, no 

Município de Medicilândia, Estado do Pará. Todos os serviços técnicos de planejamento do 

serviço, serão realizados por profissionais especializados de acordo com a especificidade do 

serviço. 

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de 

ser utilizado. No caso de o construtor propor a substituição de materiais ou serviços que constam 

nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua 

utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ ou 

serviços semelhantes. Os serviços e materiais serão executados em conformidade com as 

Normas Brasileiras. 

 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CNPJ:34.593.525/0001-08  
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA “CAPITAL NACIONAL DO CACAU” 

ESTADO DO PARÁ   

 

 

Trav. Dom Eurico, N°1035 - B. Centro - CEP: 68.145-000 Medicilândia – PA 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

As presentes descrições, juntamente com a planilha orçamentaria, e cronograma físico-

financeiro, ficarão fazendo parte integrante do contrato. Ainda farão parte das especificações 

no que forem aplicáveis: 

a) As normas brasileiras da ABNT; 

b) O Código de Obra e Edificações do município de Medicilândia; 

c)  Regulamentos, normas, especificações e recomendações, dos órgãos ambientais 

e das concessionárias de energia, água, esgoto e telefonia do município e do 

estado; 

d) A obra deve ser conduzida por profissionais devidamente habilitados pelo CREA 

ou CAU; 

e) Todos os materiais a serem empregados na obra serão reconhecidamente de 

qualidade e satisfarão às condições estabelecidas nos projetos e especificações 

correspondentes; 

f) A aplicação de materiais industrializados ou de emprego especial obedecerá às 

recomendações dos fabricantes, cabendo ao executor, em qualquer caso, a 

responsabilidade técnica; 

g) Será obrigatório o uso de EPIs (equipamento de proteção individual), por todos os 

operários envolvidos na obra, de acordo com as Normas de Segurança do 

Trabalho. 
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3. COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÃO 

 

3.1 COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA 

a) Atender as especificações e determinações da Fiscalização; 

b) Fornecer toda a mão de obra, material, maquinários, ferramentas e transportes 

necessários para imprimir eficiente andamento aos trabalhos, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro apresentado e aprovado pela Fiscalização; 

c) Responsabilizar-se pelas despesas e todas as obrigações com a legislação trabalhista em 

vigor; 

d) Prestar toda assistência técnica e administrativa para o andamento rápido e perfeito dos 

serviços; 

e) Indicar, antes do início da obra, o nome do profissional arquiteto ou engenheiro, com 

experiência comprovada, que supervisionará os trabalhos e que será o responsável 

técnico; 

f) Chamar a Fiscalização por escrito sempre que houver necessidade de verificação de 

qualquer serviço a fim de não causar transtornos ao andamento dos mesmos; 

g) Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas 

especificações e regras de boa técnica; 

h) Obter licenças junto aos órgãos competentes para instalação de andaimes, retirada de 

entulhos, etc. 
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3.2 COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO 

a) Fazer visitas periódicas de inspeção às obras, fornecendo, quando necessário, os 

esclarecimentos solicitados pelo Empreiteiro; 

b) Verificar se os serviços estão sendo executados de acordo com o cronograma físico 

financeiro e especificações; 

c) Não permitir nenhuma alteração nas especificações sem razão preponderante e 

autorização por parte dos autores dos projetos; 

d) Decidir os casos omissos, ouvidos os autores dos projetos; 

e) Atender aos chamados do Empreiteiro para verificação dos serviços; 

f) Fazer medição dos serviços realizados, preferencialmente em conjunto com o 

Empreiteiro. 

 

4. ORDEM DE SERVIÇO E COMUNICAÇÃO 

Todas as ordens de serviço e comunicações entre a Fiscalização e o Empreiteiro serão 

transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos. 

 

5. SERVIÇOS INICIAIS 

Visita ao local da obra: antes da apresentação da proposta de execução dos serviços, 

os postulantes a empreiteiro deverão realizar visita ao local da obra. 
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6. MOBILIZAÇÃO 

A mobilização dimensionada contempla os equipamentos contidos nas composições 

dos serviços de referência do Sinapi adotados, seguindo a estimativa dos custos de mobilização 

e desmobilização contido em “Orientações Para Elaborações de Planilhas Orçamentárias de 

Obras Públicas” – Tribunal de Contas da União. 

 

7. MATERIAIS 

a) Todos os materiais a empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de 

primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações deste caderno; 

b) Sempre que na especificação de um material for permitido o emprego de similar de 

mesma qualidade, o Empreiteiro deverá indicar em sua proposta o produto que irá usar. 

A falta desta indicação obrigará ao uso do material citado na especificação; 

c) No caso referido acima, deverá ser apresentada amostra do material proposto para ser 

submetida à aprovação da Fiscalização; 

d) Será proibido ao Empreiteiro manter no recinto da obra quaisquer materiais que não 

satisfaçam estas especificações. 

 

8. FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio do seu Responsável 

Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empresa deverá submeter-se ao que for 

determinado pelo fiscal. 

A Empresa manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional 

devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo 

que todas as comunicações dirigidas pelo contratante ao preposto da Empresa executora terão 

eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, 

toda medida tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. 

Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa 

executora, deverá estar registrado no CREA ou CAU, como Responsável Técnico pelo serviço 

que será executado. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam 

refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com 

a boa técnica. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empresa. 
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A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da 

Empresa perante a legislação vigente. Deverá ser mantido na obra a documentação necessária 

para a correta execução dos serviços, saber, todos os elementos técnicos pertinentes, que tenham 

sido aprovados pela Fiscalização. 

Ficarão a cargo exclusivo da Empresa todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de 

obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios. 

 

9. SERVIÇOS FINAIS 

O recebimento da obra somente será efetivado quando for constatado pela 

Fiscalização, que a mesma se encontra limpa, livre de resíduos, acessos desobstruídos. 
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8. ENCERRAMENTO 

Este relatório é composto por nove folhas impressas e numeradas, foi elaborado pelo 

engenheiro civil Arquiteto e Urbanista JOÁS DE ARAÚJO GOMES, CAU A 138927-0 que o 

subscreve. 

 

Medicilândia, 03 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Joás de Araújo Gomes 

Arquiteto & Urbanista - CAU: A138927-0 

Fiscal de Obras do Município de Medicilândia-PA 
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