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        A presente especificação técnica trata da Obra “DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO DO 
PRÉDIO SEDE DA ANTIGA RETÍFICA AO LADO DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA”, 
LOCALIZADO NA AV. COMENDADOR LEÃO, S/Nº, NO BAIRRO DO POÇO, MACEIÓ / ALAGOAS. 

        A contratada deverá executar os serviços segundo as determinações constantes nestas 
especificações, elementos dos projetos e normas da ABNT, obedecendo também às recomendações 
expressas da RDC 50 e suas modificações. 
                    Estas exigências se completam e quando da omissão em um, responderão os outros em 
cujo contexto esteja presente o elemento omitido. 
                  E vetado qualquer tipo de modificação nestas especificações técnicas.  
                    A não observância a este dispositivo implicará na demolição dos serviços, correndo o 
prejuízo por conta da contratada. 
                    Compete à contratada fazer minucioso estudo, verificando e comparando todos estes 
elementos fornecidos pela Coordenação de Engenharia e Arquitetura da UNCISAL, para a execução 
da obra e em caso de dúvidas consultar esta contratante. 
         Para efeito de interpretação de divergências entre especificações e elementos dos 
projetos, prevalecerá sempre o primeiro. 

A mão de obra a ser empregada na execução dos serviços deverá ser de primeira 
qualidade ficando obrigada à empreiteira a demolir e refazer satisfatoriamente, de acordo com a 
especificação todos os serviços imperfeitos. 
. 
 

     CAPÍTULO II 

 

 1. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA/SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.  A responsabilidade da contratada é integral para a obra em apreço nos termos do 
código civil brasileiro.  
                      É de inteira responsabilidade da contratada a reconstituição satisfatória de quaisquer 
danos e avarias causados as construções existentes que passarão a fazer parte da obra em 
execução. 
 
2.  A contratada são responsáveis pela retirada do local, no prazo de 48 horas, a partir da 
notificação da fiscalização, os operários que não estiverem atendendo o regime comportamental dos 
serviços no que tange a competência profissional, como também aqueles que não estiverem 
integrados com os colegas de trabalho e, paralelamente, descartar todo e qualquer material 
impugnado pela fiscalização. 
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3. Serão de responsabilidade da Contratante a execução dos projetos complementares 
necessários para execução dos serviços, munidos de todos detalhes, estes projetos deverão ser 
entregues com suas respectivas ART registradas no CREA / AL a empresa Contratada. 
 
4.            Caberá à contratada, verificar e conferir toda documentação e instruções que lhe forem 
fornecidas pelo Setor de Engenharia da UNCISAL, comunicando a este, qualquer irregularidade, 
incorreções ou discrepâncias encontradas que desaconselhem ou impeçam a execução dos serviços, 
como também será de sua responsabilidade as despesas para confecção de placas, de acordo com o 
modelo fornecido pela Coordenação de Engenharia e Arquitetura da UNCISAL. 
 

5.  A contratada cumprirá rigorosamente o prazo de entrega da obra que será de 60 

(sessenta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviços, fornecida pelo Órgão 
Contratante. 
 
6.  A contratada deverá facilitar os trabalhos da fiscalização, mantendo no local da obra, 
em perfeita ordem e estado, uma cópia completa de todos os projetos, desenhos, especificações e 
quaisquer documentos que sejam de uso da obra, como também, manter sempre atualizado o livro de 
ocorrências. 
 
7.  A fiscalização poderá determinar a paralisação total ou parcial de todos os trabalhos 
julgados defeituosos, implicando na correção dos mesmos, que serão obrigatoriamente refeitos pela 
empreiteira. 
 
8.  A taxa do CREA (ART) para execução da construção será de responsabilidade da 
Contratada, exceto o Alvará de Construção, Licença Ambiental e Habite-se que ficará a cargo da 
Contratante, porém caberá à primeira, assumir as multas, caso venham a ocorrer, impostos cobrados 
pela Prefeitura local e outros órgãos fiscalizadores, assim como outros emolumentos que porventura 
sejam notificados para pagamentos.  
 
9.  A contratada será a única responsável por qualquer acidente de trabalho sofrido pelos 
operários. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada quaisquer danos provocados por 
incêndios. 
 
10.  Será de responsabilidade da contratada o transporte de materiais provenientes das 
demolições e limpezas. 

Será procedida, sempre que for necessária a remoção completa de todo entulho e 
detritos que venham a ser acumulado no seu interior ou no seu pátio da obra durante sua execução. 
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 A limpeza do terreno deverá ser feita dentro da mais perfeita técnica, tomando os 
devidos cuidados, de forma a se evitar danos a terceiros. Compreenderão também os serviços de 
queima e remoção de entulhos, de forma a deixar a área livre para os trabalhos da obra. 
                                                

  

CAPÍTULO III 

 

 

NORMAS DE EXECUÇÃO - MATERIAIS E SERVIÇOS 

 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

    1.1 - A contratada deverá confeccionar a Placa de Obra com dimensões mínimas de 
3,00m x 4,00m, com os dizeres e informações fornecidas pelo setor técnico da Coordenação de 
Engenharia e Arquitetura da UNCISAL. Sua instalação será em local definido pela fiscalização da 
obra. 

1.2- Tapume de vedação da obra em chapa de madeira compensada (6,0 mm) - pintura  
a cal - aproveitada 2 x 

 

1.3 -  A instalação do canteiro da obra será através de construção provisória de um 
barracão para escritório e deposito com banheiro inclusos nestes serviços as ligações provisórias de 
água, esgoto e de rede elétrica, de modo que deverão ser removidas após a conclusão da obra. 

A instalação do barracão para escritório e deposito da obra poderá ser em imóvel 
alugado ou em construção provisória, podendo ser em madeira as paredes, menos a instalação 
sanitária, as quais serão em alvenarias de tijolo, chapiscadas, rebocadas e pintadas à base de cal com 
condições sanitárias adequadas e dentro das normas vigentes, para uso de todo pessoal. Sua 
cobertura será em madeira e telha de fibrocimento de 4 mm de espessura e/ou com telhas cerâmicas, 
piso em cimentação e instalações de portas e janelas, ambiente destinado ao convívio do operariado 
perfazendo 25,41m2 de área de construção para o barracão. Este barracão para escritório e deposito 
da obra deverá ser retirados após o término dos serviços. Será de responsabilidade da contratada os 
pagamentos das despesas que ocorreram durante o período da obra no que tange ao consumo das 
ligações de água, telefone / Internet, luz e força, licenças, taxas e etc. 

 

1.4- Serviços Indiretos e Taxa do CREA/AL: Mobilização e Desmobilização da 

Instalação do Canteiro de obra, Administração da Obra, Manutenção do Canteiro de Obra, 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI, Ferramentas de uso na Obra, Medicina do Trabalho, 

e Taxa do CREA/AL 

 



            

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  DE ALAGOAS – UNCISAL   
Transformada pela Lei no. 6.660 de dezembro de 2005  

Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113  

– Trapiche da Barra, CEP. 57.010.300 

Maceió - Alagoas 
   

                   

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS, PARA ATENDER A OBRA DE “DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE 

ENTULHO DO PRÉDIO SEDE DA ANTIGA RETÍFICA AO LADO DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA 

MÔNICA”, LOCALIZADO NA AV. COMENDADOR LEÃO, S/Nº, NO BAIRRO DO POÇO, MACEIÓ / 

ALAGOAS. 
 

4/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.4.1- Mobilização e desmobilização do canteiro de obra. 
                      A mobilização e desmobilização do canteiro de obra terão a finalidade específica em 
promover o exercício de proporcionar o bom andamento da obra.  
                      A desmobilização do canteiro de obra só poderá ser feita quando da conclusão definitiva 
da obra e de todas suas partes. 
                      

1.4.2– Administração da Obra, conforme composição de custos apresentada pelo 
contratado. 

 

1.4.3- Manutenção do Canteiro de Obra. 
A manutenção do canteiro de obra terão a finalidade específica em promover o 

exercício de proporcionar o bom andamento da obra.  
As tarefas a serem desenvolvidas no seu dia-a-dia será uma constante, pois a falta de 

algum produto prejudicará a programação dos seus serviços.  
Objetivamente, a programação dos serviços, está interligada a sua eficiência e liquidez, 

que na realidade é a pretensão de todos que participam de qualquer evento. 
Assim, fica claro, que a Contratada deverá disponibilizar em todo o transcorrer da obra, 

a partir do recebimento da Ordem de Serviços, todos os materiais que se façam necessários ao seu 
bom desempenho, para que sejam cumpridas as programações previamente estabelecidas que 
deverão estar em consonância com o Cronograma Físico Financeiro. 

Limpeza na área de implantação da obra. 
A primeira tarefa a ser realizada será a desobstrução do local de trabalho obedecendo 

às determinações da Fiscalização, para a devida remoção dos elementos portáteis existentes no local. 
A contratada locará a obra e suas partes rigorosamente de acordo com o projeto, sendo 

responsável por qualquer erro de alinhamento ou nivelamento. Sua marcação será feita usando-se 
métodos próprios para esta obra específica. Os pontos de referências, para nivelamento deverão ficar 
assinalados com marcas estáveis, seguras e protegidas, de modo a permitir fácil controle todo o 
tempo que durar os serviços. 

 

1.4.4 - Equipamentos de proteção individual - EPI.    
Todo pessoal que estiver envolvido no trabalho diário desta obra, mesmo aqueles que 

não executem os serviços braçais, deverão se utilizar de Equipamentos de Proteção Individual. 
Particularmente, aqueles envolvidos diretamente com o serviço braçal, deverão estar 

munidos de fardamento, capacete, botas, luvas, óculos e de outros pertences que forem necessários 
para atender plenamente as exigências da Lei. 
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 1.4.5 – Ferramentaria de uso da obra. 
                      Para atender o bom desenvolvimento dos serviços no Canteiro de Obra será necessário 
que se disponibilize os materiais e equipamentos de uso diário em perfeito estado. A fiscalização 
deverá inspecionar essas ferramentas e fica-lhe facultada o direito de exigir a substituição de 
quaisquer objetos, utensílios ou demais componentes de uso que não estiverem adequadamente em 
condições  de serem utilizados na execução dos serviços.                

São indispensáveis nesta obra, os equipamentos de uso comum: Pá, Picareta, Enxada, 
Carro de Mão, Marreta, Ponteiro, Peneiras, Trena. 

 

1.4.6 – Medicina do Trabalho, conforme programas do Ministério do trabalho. 

 

1.4.7- Taxas de registro de contrato no CREA-AL. 
As despesas provenientes ao Registro de Contrato no CREA-AL (ART e Contrato) e 

outras despesas referente a encargos recolhidos na fonte é de inteira responsabilidade da Contratada.  
São de responsabilidade da Contratante o Alvará de Construção, Licença Ambiental e 

Habite-se.   

 

Observações:  
a)Os documentos e correspondências trocadas entre a contratada e a fiscalização, atestados de 
ensaios, amostras de materiais para aprovação, etc., devem ficar no canteiro de obras à disposição de 
quem interessar possa. 
b)Todos os equipamentos e a mão de obra necessária ao bom desempenho da execução dos serviços 
serão fornecidos pela contratada. 
c)O canteiro deverá ser mantido em perfeitas condições de limpeza e dispor de locais adequados para 
estocagem dos diversos materiais, serviços de administração e controle. 

 

 

     

 2.0 DEMOLIÇÕES / RETIRADA /  REMOÇÃO. 

  

 Os itens 2.1 a 2.6 referem-se a demolições e desmontagem.  
 As demolições e retiradas previstas para serem executadas nesta obra, estão indicadas 
no projeto arquitetônico e, consubstanciada pela planilha orçamentária básica estimativa através da 
indicação dos serviços com seus respectivos quantitativos. 
 
           Sua execução deverá ser feita de tal forma que esses serviços não venham causar 
agravantes que possam comprometer a estrutura do prédio, pois caso isso ocorra, a Contratada 
assumirá a responsabilidade integral pelos danos. 
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  Os itens 2.7 a 2.12 referem-se á remoção.  
                       As remoções previstas deverão ser executadas obedecendo fielmente às atribuições 
previstas na obra no que tange a praticidade das tarefas que deverão ser executadas não podendo 
deixar de levar-se em consideração as recomendações atinentes à segurança normativa 
recomendada pela DRT – Delegacia Regional do Trabalho. 
                       Durante o transcorrer da obra a Contratada executará a limpeza na área de implantação 
e nas adjacentes, fruto da obra em epígrafe, dentro da mais perfeita técnica, bem como todo o 
movimento de terra indispensável para a execução dos serviços a serem realizados. 

              As metralhas / entulhos e demais elementos demolidos, retirados ou removidos e 
aqueles outros que não se prestem deverão ser encaminhados até um local específico da obra 
determinado pela fiscalização para que se possa proceder sua remoção. 

            O acondicionamento dos materiais é também condição fundamental para acontecer o 
serviço, uma vez que não serão admitidos, em nenhuma hipótese, rastros de sujeiras no transporte, 
com qualquer tipo de material proveniente desse serviço. 

          O transporte dos entulhos deverá ser feito através de veículo específico e que venha 
atender as condições de uso em todo seu trajeto sem causar prejuízos à nível de derramamento de 
materiais nas ruas da cidade e o depósito destes materiais deverão ser em locais próprios definidos 
pela fiscalização. 

          Durante o transcorrer da obra, existirá a necessidade de ter-se o ambiente de trabalho 
com a ideal condição de higiene, para que se tenha uma situação de trabalho aceitável e dentro dos 
padrões normais.  

          Diante disso, será necessário o serviço de limpeza constante, durante todo o exercício 
da obra. 
 
 

  2.13- Limpeza final de obra.  
    A obra deverá ser entregue dentro do prazo estipulado devidamente limpa e sem 
entulhos de materiais, com todas as ligações em perfeito estado de funcionamento e ligadas às redes 
de serviço público. 
    Qualquer dúvida que ocorra com o contratado ou quem interessar possa nestas 
especificações, deverá consultar a Coordenação de Engenharia e Arquitetura da UNCISAL, para que 
sejam devidamente esclarecidas. 
 
 

                                    Maceió - AL, março de 2014. 
     


