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Fornecimentos e colocação de placas alusivas a obra 

 

Este serviço destina-se ao fornecimento de placas indicadoras da obra 

contendo a propaganda do serviço, nas quais constem em dizeres nítidos. o 

local da obra, órgãos interligados e financiadores, prazo de execução, valor, 

firma CONTRATADA e responsáveis técnicos, tudo de acordo com o projeto 

em vigor, dimensões e padrões atualizados. 

As placas deverão ser afixadas em locais abertos que permitam uma melhor 

visualização pela população, entretanto sem ocasionar problemas de trânsito. 

Serão fixadas em altura compatível e padronizadas, devendo as linhas de 

suportes ser afincadas em terreno sólido e suas dimensões calculadas de 

acordo com o peso de cada placa. As chapas deverão ser de boa qualidade e 

resistentes aos efeitos externos, e deverá atender às dimensões de projeto. 

As placas de obra serão medidas por unidade e pagas na 1ª medição após sua 

instalação. 

 

GRAMADO 

A revitalização do gramado esportivo começa com a aplicação de herbicida, 

com a finalidade de matar o antigo gramado, formado por grama batatais 

(Paspalum notatum), para, posterior, retirada do mesmo. Essas atividades 

serão realizadas pelo município e não vão gerar custo em planilha. 

Inicia-se, então, o preparo do solo – raspagem de camada vegetal com 

motoniveladora. Outras técnicas de preparo do solo, como: aração e gradagem 

serão realizadas pelo município e não vão gerar custo em planilha. 

Como o antigo campo de futebol já possuía sistema de irrigação por aspersão, 

o mesmo será preservado. 



Após o preparo do terreno, o fertilizante próprio para os gramados” será 

aplicado, na dosagem de 200g/m², visando proporcionar um rápido 

enraizamento da grama.  

Procede-se, então, ao plantio da grama esmeralda em placas que, logo após, 

deverá ser irrigada abundantemente. Durante os 30 (trinta) dias após o plantio, 

o gramado deverá ser irrigado diariamente, que ficará por conta da empresa 

vencedora da licitação. 
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