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1. INTRODUÇÃO
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Segue o memorial descritivo de serviços para a execução dos serviços para a Construção do
Sistema de Tratamento de Esgotos no C.E.M São Cristóvão, localizada na FB 050 Matrícula 9.694,
no Bairro São Cristóvão, na cidade de Fraiburgo SC.

2. GENERALIDADES

Este memorial de Especificações destina-se a regulamentar o desenvolvimento das obras e
dos  serviços  necessários  à  construção  dos  serviços  do Sistema de Tratamento de  Esgoto do
C.E.M. São Cristóvão, no Bairro São Cristóvão, em Fraiburgo - SC, bem como fixar direitos e
obrigações  da  CONTRATANTE  e  da  empresa  construtora,  designada  CONTRATADA,  que
executará essas obras e serviços.

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos,
respectivos  detalhes,  bem como em estrita  obediência  às  prescrições  e  exigências  contidas  no
memorial descritivo, nas especificações e nas normas da ABNT.

Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos, nem nas especificações, poderá ser
feita  sem a  autorização,  por  escrito,  da  CONTRATANTE.  Caberá  à  CONTRATADA, antes  da
assinatura do Contrato, verificar a compatibilização entre os projetos recebidos, visando detectar
problemas de cotas, níveis, interferências das instalações com elementos estruturais, etc., devendo
os problemas detectados ou as dúvidas surgidas, serem apresentadas à CONTRATANTE, através de
sua Fiscalização para suas respectivas definições e alterações se julgar procedente.

A não  apresentação  de  dúvidas  ou  problemas  que  interfira  na  execução  dos  projetos
recebidos, isenta a CONTRATANTE de quaisquer ônus decorrentes de serviços necessários, ainda
que não previstos. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar proposta de solução para análise e
aprovação da CONTRATANTE, não cabendo como justificativa para alteração contratual.

Os pedidos de alterações nos projetos, especificações ou detalhes de execução, deverão ser
encaminhados por escrito a Fiscalização do CONTRATANTE para análise e parecer, acompanhados
das  justificativas  e  dos  respectivos  orçamentos  comparativos,  não  sendo  permitida  a
CONTRATADA proceder ao início de qualquer modificação ou execução de serviços com materiais
diferentes  dos  especificados,  antes  da  aprovação  ela  CONTRATANTE.  A documentação  será
analisada pela Fiscalização do CONTRATANTE que autorizará a execução se julgar procedentes as
alterações propostas.

Todos os detalhes de execução de serviços constantes dos desenhos e não mencionados nas
especificações,  memorial descritivo e orçamento, assim como todos os detalhes de execução de
serviços mencionados nas especificações, memorial descritivo e orçamento e que não constem dos
desenhos serão interpretados como parte integrante dos projetos.

Para  efeito  de  interpretação  de  divergências  entre  os  documentos  contratuais,  fica
estabelecido que:

a. Em caso de divergência entre o memorial descritivo, orçamento e os projetos,
prevalecerá sempre os primeiros;

b. O projeto de execução prevalecerá sempre, em qualquer estágio da obra, sobre os
demais projetos;

c. Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões tomadas
em escala, prevalecerão sempre as primeiras;

d. Em caso de divergência entre  os desenhos de escalas diferentes,  prevalecerão
sempre os de maior escala;
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e. Em  caso  de  divergência  entre  os  desenhos  de  datas  diferentes,  prevalecerão
sempre os mais recentes;

Todas as dúvidas existentes,  quanto à técnica de construção, deverão ser sanadas com a
Fiscalização do CONTRATANTE, por  escrito,  cabendo à CONTRATADA aguardar  deliberação
para prosseguir nas atividades daí decorrentes.

Nas divergências ou omissões das normas de execução do memorial descritivo, quanto a
serviços previstos na obra contratada, caberá à CONTRATADA propor metodologia de execução à
Fiscalização  do  CONTRATANTE,  ficando,  porém,  impedida  de  empregá-la  antes  que  seja
aprovada.

1. FISCALIZAÇÃO

A CONTRATANTE manterá  no  canteiro  de  obras  a  Fiscalização,  com autoridade  para
exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e
serviços contratados.

A Fiscalização do CONTRATANTE deverá ser notificada, para conhecimento e aprovação,
da  entrada  do  canteiro  de  obras  de  qualquer  equipamento  ou  material  a  ser  utilizado  pela
CONTRATADA.

A presença da Fiscalização do CONTRATANTE na obra não isentará nem diminuirá  as
responsabilidades da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços.

2. RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE manterá  no  canteiro  de  obras  a  Fiscalização,  com autoridade  para
exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e
serviços contratados.

A CONTRATADA receberá o terreno no estado em que se encontra, uma vez que, antes da
elaboração  da  proposta  apresentada,  visitou  o  local  onde  se  desenvolveriam os  trabalhos,  não
podendo alegar desconhecimento da sua situação física e nem das eventuais dificuldades para a
implementação  dos  serviços  necessários  e  de  sua  utilização  para  execução  das  obras.  As
características  do  solo  e  subsolo  deverão  ser  verificados  pela  CONTRATADA,  uma  vez  que
assumirá exclusiva responsabilidade pelos mesmos. O terreno apresenta características de aterro e
moledo.

Nenhuma  ocorrência  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  constituirá  ônus  à
CONTRATANTE e nem motivará a ampliação dos prazos e valores contratuais.

A  CONTRATADA  providenciará  a  contratação  de  todo  seu  pessoal  necessário,
responsabilizando-se integralmente pelo cumprimento das leis trabalhistas, de Previdência Social, e
da legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho.

A CONTRATADA manterá no canteiro de obra:
a. Diário de Obra em dia,  com os registros das alterações autorizadas e demais

situações já abordadas;
b. Arquivo  ordenado  das  Ordens  de  Serviço,  relatórios,  pareceres  e  demais

documentos administrativos;
c. Uma via do Contrato contendo suas partes integrantes;
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d. Os  desenhos  e  detalhes  de  execução,  projeto  de  estrutura,  de  arquitetura  e
instalações, aprovados pelos órgãos públicos competentes;

e. Em caso  de  divergência  entre  os  desenhos  de  datas  diferentes,  prevalecerão
sempre os mais recentes;

f. Cronograma Físico – Financeiro.

Caberá à CONTRATADA:
a. Obtenção  do  Alvará  de  Construções  e  sua  prorrogação,  se  necessário,

solicitando,  ao  responsável  da  Administração  Municipal,  que  o  Alvará  seja
elaborado de acordo com o projeto aprovado;

b. Execução  de  todos  os  serviços  que  sejam  imprescindíveis  à  obtenção  do
HABITE-SE  SANITÁRIO,  arcando  com  as  despesas  decorrentes  dessas
ligações;

c. Realização de todos os testes e ensaios de materiais, em obediência às normas da
ABNT  e  outros  que  forem  julgados  necessários  pela  Fiscalização  do
CONTRATANTE;

Ficará  a  CONTRATADA obrigada  a  demolir  e  refazer  os  serviços  impugnados  pela
Fiscalização do CONTRATANTE, logo após ter  conhecimento dos mesmos, os quais lhe serão
informados,  via  Diário  de  Obra  ou  fichas  de  recomendações,  ficando  por  conta  exclusiva  da
CONTRATADA as despesas decorrentes destas providências.

A CONTRATADA atenderá  também,  com essa  equipe  de  manutenção,  aos  defeitos  ou
imperfeições que estiverem ocultos na oportunidade do Recebimento Provisório e da entrega do
imóvel e que se pronunciarem no decorrer do prazo de 180 dias contados a partir da data do Termo
de Recebimento Provisório, tudo conforme o Código Civil Brasileiro.

1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os materiais e equipamentos especificados estarão sempre sujeitos a exame de analogia,
desde que seja solicitado pela CONTRATADA, cabendo, portanto, à CONTRATANTE, a decisão
sobre eventuais pedidos de substituição de materiais por produtos análogos.

Diz-se  que  dois  materiais  ou  equipamentos  apresentam  analogia  total  ou  equivalência
quando desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características técnicas.
Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará dentro da máxima similaridade
possível.

O critério de analogia será estabelecido pela CONTRATANTE, para cada caso efetivamente
ocorrido. As consultas sobre analogias serão efetuadas, em tempo oportuno, pela CONTRATADA,
não se admitindo que a desatenção a essa oportunidade sirva para justificar o não cumprimento dos
prazos estabelecidos na documentação contratual.

2. PLACAS E NORMAS

Deverão atender as exigências do código de edificações local, CREA.

A execução dos serviços de construção do sistema de tratamento deverá seguir as NORMAS
BRASILEIRAS (NBR 7229/93 e NBR 13969/97).
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3. MEDIDAS DE PROTEÇÕES

As  medidas  de  proteção  aos  empregados  e  a  terceiros,  durante  a  construção,
obedecerão ao disposto nas “Normas de Segurança do Trabalho nas Atividades da Construção
Civil”, de acordo com a NR 18 e NR 06 da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho.

4. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A CONTRATADA se obriga a corrigir qualquer defeito na execução das obras e serviços,
objeto  do  Contrato,  bem como será  responsável  pelos  danos causados  a  CONTRATANTE e a
terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia, imprudência ou omissão.

5. SERVIÇOS INICIAIS

Denominam-se  os  serviços  iniciais  por  todos  aqueles  correspondentes  previamente  à
execução da obra, sendo este os serviços de terra necessários e a locação da obra no terreno a ser
executado.

Instalações para depósito de materiais e ferramentas.

Deverão ser executados as escavações de solo para a execução do Sistema de Tratamento e
os Aterros ao término dos trabalhos, seguindo rigorosamente suas cotas e níveis.

Os matérias provenientes dos cortes (escavações) executados deverão ser removidos para
locais de aterros.

6. LOCAÇÃO DA OBRA

A locação será executada dentro dos limites do terreno respeitando uma distância mínima de
1,50 metros dos limites do terreno e da edificação. Antes da execução, deverá solicitar liberação
da situação do sistema.

A ocorrência de erro na locação projetada obrigará a Contratada a proceder, por sua conta e
nos prazos estipulados, às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a
juízo  da  fiscalização,  ficando,  além disso,  sujeita  a  outras  sanções  e  penalidades  previstas  no
Contrato e neste Caderno de Encargos e Especificações.

7.  FOSSA E FILTRO

Deverá atender os requisitos mínimos e estarem de acordo com as Normas Vigentes, e
serão em concreto armado pré-fabricado.

11.1 Em Concreto Armado;
Deverão  ser  executadas  escavações  nos  locais  indicados  para  execução  do  sistema.  As

escavações  deverão  ser  maiores  que  as  dimensões  de  projeto  a  fim  de  facilitar  o  trabalho  na
execução dos mesmos, e evitar possíveis desmoronamentos no decorrer dos trabalhos.

Depois de efetuados o serviço de escavação, deverá ser executado no fundo, ante a execução
da fossa e do filtro, um piso de concreto armado de no mínimo 10 cm, assentado sobre um lastro de
5 cm de pedra brita nº01, e o solo compactado, que servirá de fundação e base do Sistema, a fim de
aumentar a resistência de solo e impedir fluxo de água para o interior do tratamento e vice-versa.
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A fossa e filtro serão construídas em estrutura de concreto armado e blocos de concreto pré-
fabricado,  com  espessura  mínima  de  parede  14  cm,  dimensões  conforme  projeto  elaborado  e
aprovado.

Deve-se executar  laje  de concreto pré-fabricado com resistência  necessária  para  circular
sobre  ela  veículos,  e  também,  na  laje,  ser  executadas  aberturas  para  a  inspeção  e  limpeza  do
sistema.

No filtro será executado um fundo falso, em concreto armado, com espessura mínima de 8
cm, devidamente apoiado, sendo todo perfurado com aberturas de 25 mm a fim de facilitar o fluxo
do efluente no interior do filtro.

Sobre o fundo falso, será colocada uma camada de pedra brita 04, sem mistura de qualquer
outro tamanho de pedra e impurezas, com altura de 60 cm, conforme projeto, a fim de atuar como
meio filtrante para o efluente.

Executar chicana e tampas em concreto armado conforme projeto.

Deverão  possuir  na  parte  interna,  emboço,  com argamassa  de  cimento,  cal,  areia,  com
espessura final mínima de 2 cm, a fim de impedir o fluxo de efluente para o exterior do sistema.

12. TUBULAÇÕES

Deverão ser executadas as tubulações conforme o projeto, tanto nas suas bitolas quanto nas
cotas e posições.

As tubulações deverão ser em PVC para esgoto conforme anotações em projeto.

Deverão ser executadas as ligações existentes até o sistema a construir, sendo esta ligação
também em PVC com tubo para esgoto com diâmetro de 100mm, com inclinação mínima de 3%.

A ligação após o filtro se dará até a tubulação pluvial da rua.

Instalar tubos de inspeção e limpeza de 150 mm, com tampa, para a fossa e filtro.

Não serão permitidos tubos de material reciclado.

14. LIMPEZA DO TERRENO

Será  procedida  periódica  remoção,  para  local  conveniente,  de  todo  o  solo,  entulho  ou
detritos que venham a se acumular no canteiro durante a execução da obra.

______________________________
Eng. André Carlos Chelli

Eng. Civil – CREA / SC – 051.851-2
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