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1 OBJETIVO 

O objetivo desta licitação é a contratação de Empresa de Engenharia para executar o 

serviço de Reforma e melhorias da Praça Padre Gregório, com fornecimento de todos os 

materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, máquinas, carga/descarga de matérias, e 

EPI´s necessários à execução dos serviços em referência, conforme projeto e especificações 

anexas. 

   

2 PAVIMENTAÇÃO 

 

2.1 Demolição e limpeza 

Demolição do pavimento/piso existente de forma mecanizada, remoção e descarte do 

entulho em local adequado com emissão de CTR (Controle de transporte de resíduos). 

Conforme previsto em projeto, será necessário a remoção de 04 árvores, deverá a contratada 

plantar nova muda em local indicado pela fiscalização. Não remover nenhuma árvore sem 

prévia autorização do Município. 

 

2.2 Regularização do terreno 

Preparo do terreno com execução de terraplenagem através de cortes e aterros, e 

compactação da camada final para condições adequadas de recebimento da pavimentação, 

obedecendo às condições geométricas caracterizadas em projeto. 

 

2.3 Pavimentação 

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga, mão de obra e uso 

de equipamentos indispensáveis à execução da pavimentação.  

Para a execução do piso de concreto, serão utilizadas formas de madeira comum, 

seguindo as especificações contidas em projeto. O piso é composto por uma camada de 3cm 

de pedra britada e, 7cm de concreto 20Mpa, acabamento desempenado. No dia seguinte a 

concretagem deverá ser realizado os cortes das juntas com espaçamento máximo de 2m, ou a 

critério da fiscalização. 

No local indicado em projeto será executado detalhe na forma de cruz em piso petit 

pavet cor preta. Foram previstas 02 rampas de acessibilidade em cada esquina e 01 rampa 
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para entrada de veículos, conforme detalhe em projetos. Todas as rampas devem ser 

executadas conforme NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos 

 

 

2.4 Controle tecnológico 

Todos os serviços e etapas serão controlados pela Prefeitura Municipal de Santa Lúcia 

(PMSL), que poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de Laudo de Controle 

Tecnológico executado por empresas ou entidades especializadas de idoneidade comprovada. 

Cada etapa subsequente será liberada para execução após o aceite e controle tecnológico da 

etapa anterior. Caso não seja obedecido este critério, a CONTRATADA estará sujeita à 

demolição e posterior reconstrução do serviço, responsabilizando-se pelos custos decorrentes. 

Efetuado o Controle Tecnológico, os serviços que estiverem fora dos padrões exigidos 

deverão ser refeitos e os custos arcados pela CONTRATADA. 

 

 

3 Paisagismo 

Preparo do terreno: A empresa deverá garantir que o terreno esteja livre de resto de 

obra, pedras e entulho. 

 As placas ou rolos de grama deverão estar em perfeito estado, sem apresentar sintomas 

de doença, deficiências nutricionais ou partes danificadas, ou propágulos que possam 

danificar o jardim. 

 As placas ou rolos deverão ser devidamente transportados para evitar danos à suas 

partes. O gramado deverá ser executado o mais brevemente possível a partir de sua chegada a 

obra. 

Todos os buracos deverão ser corrigidos antes da colocação da grama. 

 Após o plantio o gramado deverá ser “batido” para melhor fixação, e deverá receber 

uma camada de 5kg/m² de substrato de cobertura para ajudar a corrigir eventuais diferenças 

de níveis.  A grama, recém plantada deverá receber regas diárias durante a obra. 

 

 

 

 



 

                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 

Rua Coronel Luiz Pinto, n° 319, Centro, Santa Lúcia/ SP 

Contato (16) 3396 9600 

Página 4 de 4 

 

 

4 Mobiliário Urbano 

            Nos locais indicados em projeto serão instalados mesas e assentos pré-fabricados de 

concreto, conforme detalhe em projeto. 

            

 

 

 

 

Santa Lúcia, 15 de junho de 2021 

 

 

 

 

___________________________________ 
IAGO SABINO RODRIGUES SOLCI 

Eng°. Civil – CREA-SP n° 5069946077 
Secretário Municipal de Obras 

Prefeitura Municipal de Santa Lúcia 
 

 


