
 

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS BOM DE BOLA I E II 

O referido serviço solicitado para os Campos Bom de Bola I e II consiste em apenas mão-
de-obra especializada, uma vez que todo o material necessário para a execução dos reparos já 
fora adquirida pela Prefeitura Municipal de Guaçuí. Portanto fica aqui especificado apenas o 
serviço de mão-de-obra necessária para tais fundamentos. 

CAMPO BOM DE BOLA I 

Será necessária toda a remoção do gramado atual para a reparação do solo. Nesta fase 
será feita a recompactação das britas já existentes no local, usando compressor hidráulico e 
aplicação de piche, concluindo em um total nivelamento do solo. Com o reaproveitamento das 
partes que se encontra em ótimo estado de conservação da grama sintética já existente, será 
adicionada ao novo gramado sintético, já adquirido pela prefeitura em outra ocasião, sendo feita 
a recolagem e fixação do gramado verde e faixas brancas no novo solo recompactado e nivelado, 
ressaltando que até mesmo a cola usada nesta reforma é material adquirido pela Prefeitura em 
compras de materiais para a mesma finalidade em outro processo já finalizado.  

Na recuperação dos alambrados em torno do referido campo, será preciso fazer a 
soldagem dos tubos soltos, não havendo nenhum acréscimo de material, apenas o 
reaproveitamento dos tubos existentes. As telas, também já existentes, serão esticadas ao seu 
formato padrão, e em suas partes danificadas será feita a costura de forma que não fique 
nenhum buraco nessas partes. Os Postes deste mesmo alambrado serão repintados. 
 
CAMPO BOM DE BOLA II 
 

Assim como no Campo Bom de Bola I, será necessária toda a remoção do gramado atual 
para a reparação do solo. Nesta fase será feita a recompactação das britas já existentes no local, 
usando compressor hidráulico e aplicação de piche, concluindo em um total nivelamento do 
solo. Com o reaproveitamento das partes que se encontra em ótimo estado de conservação da 
grama sintética já existente, será adicionada ao novo gramado sintético, já adquirido pela 
prefeitura em outra ocasião, sendo feita a recolagem e fixação do gramado verde e faixas 
brancas no novo solo recompactado e nivelado, ressaltando que até mesmo a cola usada nesta 
reforma é material adquirido pela Prefeitura em compras de materiais para a mesma finalidade 
em outro processo já finalizado.  

Na recuperação dos alambrados em torno do referido campo, será preciso fazer a 
soldagem dos tubos soltos. Nos cantos deste mesmo campo, será necessário a confecção de 
‘camisetas’ de tubo de aço para preenchimento total dos tubos danificados. As telas, também 
já existentes, serão esticadas ao seu formato padrão, e em suas partes danificadas será feita a 
costura de forma que não fique nenhum buraco nessas partes.  

O portão de entrada para o campo será soldado e reinstalado no local, juntamente com 
suas dobradiças. 

 
 
  

 
 
 


