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MEMORIAL DESCRITIVO

LOTE 3

           -MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

Local: Diversas ruas do município .

1. INTRODUÇÃO
Este memorial tem por objetivo fixar as condições gerais e o método de execução dos serviços 

de fornecimento de  EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS PARA  instalação 
rede  de tubulação pluvial  em diversas ruas do municipio, . 

Por  qualquer  omissão  deste  documento,  prevalecerá  o  uso  das  especificações  feitas  pelas 
normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

1.1 Visita Técnica

             O agendamento para visita técnica deverá ser feito junto ao Setor de Engenharia com Eng. Flavio 

Mainieri  fone de contato 3684-9017.(terça-feira a quinta-feira )das  e 13:30 as 18:00horas.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS
O dimensionamento  e  a  organização da  mão-de-obra,  para execução  dos diversos serviços 

serão atribuições da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência 
e a conduta no canteiro de obras.

Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos, legislação 
de previdência social, encargos sociais,Transporte e Alimentação e todos e quaisquer ônus que recaiam 
sobre a natureza dos serviços. 

A fiscalização poderá exigir da empresa contratada a substituição de qualquer empregado do 
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como 
por conduta inadequada a boa administração do canteiro. 

Todos os equipamentos, ferramentas,máquinas e mão-de-obra, salvo disposição contrária serão 
fornecidos pela empresa contratada.  

As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias à execução da obra, serão 
de competência e responsabilidade da empresa.

Os trabalhos que não satisfazerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, 
devendo a empresa contratada providenciar a demolição e reconstrução necessárias, imediatamente 
após da ordem de serviço.

É de total responsabilidade da empresa executante da obra o total conhecimento de normas de 
trabalho e demais documentos.

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos do setor de engenharia da secretária 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
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Nenhuma alteração nas especificações, determinando ou não o aumento de valor das obras, 
deverá ser executada sem autorização dos técnicos do setor de engenharia do município. Para tanto é 
necessário que a empresa peça a respectiva permissão por escrito.

           Deverá ser entregue ao departamento de engenharia  diário de obras com levantamento e 
metragem da obra executada.

Antes de ser  iniciada a obra a  contratada deverá apresentar  ao Departamento de 
Engenharia da Prefeitura Municipal a ART de execução, .

LOTE 3

3- MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

                -SERVIÇOS A EXECUTAR:

3- ASSENTAMENTO DAS CANALIZAÇÕES DE  CONCRETO E  PEAD 

3.1- CANALIZAÇÕES DE  CONCRETO e PEAD(diversos diametros)
  Os tubos diametros serão assentados na superfície da vala regularizados, em colchão de areia, definidos 
pela fiscalização, para que a geratriz fique perfeitamente alinhada, tanto em greide como em projeto e, com 
inclinação mínima de 0,02%.
  Quando o terreno se mostrar lodoso, em virtude da impossibilidade do perfeito esgotamento, deverá ser 
executado um lastro de brita de 0,10 a 0,30 metros, a fim de permitir o assentamento correto dos tubos.

. Todo o perímetro da junta externa será feito em concreto armado com largura mínina de 0,20 metros, 
altura de 0,10 metros e internamente deverá ser executado rejunte com argamassa de cimento e areia  no 
traço de 1:3.

          As juntas devem ser revestidas com Bidim ao entorno do seu diametro em torno de 30 cm para cada  
lado do eixo(da junta).

 3.2CONSTRUÇÃO DAS BOCAS-DE-LOBO

As bocas  de lobos (  BL) de  máxima eficiência  serão  quadradas,  com as  seguintes  dimensões  internas:  
comprimento  de  1,00m,   largura  de  1,00m  e  profundidade  minima   de  acordo  com  o  levantamento 
topográfico, mas não inferior á 1,00m.

* Sobre um contrapiso de cascalho ou equivalente será construído o piso de concreto, com declividade de 
3% em direção ao coletor pluvial ao qual será  conectado através de Tubos de diâmetro mínimo de 0,40 
m.Todos as paredes serão construídas  em alvenaria dupla ( 0,20m de espessura), utilizando-se pedras grês 
25x25x50, com argamassa de cimento e areia (1:3) e revestidos internamente com argamassa de traço 1:4.
* Em continuidade ao meio-fio e em frente à boca-de-lobo (BL) será colocado um espelho de concreto.
Em frente à bocas-de-lobos (BL) serão feitos rebaixamentos no pavimento.

* Sobre as paredes será colocada laje de concreto no mesmo plano do passeio, com espessura de 7,00 cm e 
armadura  dupla, devendo ficar a frente 1(um) cm  entre a laje e o passeio. Este mesmo espaçamento deverá 
ser deixado também nos demais lados, na concordância do passeio, para facilitar a remoção da mesma.
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As  bocas-de-lobo  (BL)  serão  pagas  por  unidades,  devendo  fazer  parte  do  preço  de  mão-de-obra:  as 
execuções  de  alvenaria,  contrapiso,  revestimento,  a  colocação  da  tampa,  do  espelho,  execução  do 
rebaixamento, etc.

3.3SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO 
    

As escavações serão executadas com largura MÁXIMA de (2) duas vezes o diâmetro a ser implantado na 
rede.
  As escavações deverão ser executadas, mecânica ou manualmente, e se adequarem aos perfis longitudinais 
projetados.
  Os  materiais  escavados  deverão  ser  depositados  a  uma  distância  que  não  ocasione  instabilidade  dos 
taludões das valas.
  Nas escavações com mais de 2,00 metros  de profundidade, serão colocadas escadas seguras, próximas aos 
locais de trabalho, com a  finalidade de evacuação do pessoal em situação de emergência.

  A fiscalização definirá os materiais a serem removidos e os que serão reaproveitados.

3.4FECHAMENTO DAS VALAS

  Os serviços de fechamento das valas constarão de aterro e reaterros e deverão ser executados em camadas 
não superiores a 0,20metros, compactados mecanicamente, utilizando-se para isso, o material da própria vala 
ou material transportados, conforme definição da fiscalização.

 O espaço comprendido entre as paredes da vala e a superfície externa do tubo, até 0,30 metros acima deste, 
deverá ser preenchido com material cuidadosamente selecionado, isento de corpos estranhos como pedras, 
torrões, etc, e adequadamente apiolados em camadas não superiores a 0,20 metros de cada vez. O restante do 
aterro  e  reaterro  será  compactado  mecanicamente  até  a  altura  do pavimento  a  recompor  até  a  base  do 
pavimento.
 
Quando o material  escavado não for adequado para o preenchimento  das valas,  será considerado como 
excedente, sendo então transportado pela Prefeitura  e depositados em lugar afastado do local 
das obras. Neste caso, o material adequado será especificado pela fiscalização, fornecido e transportado pela 
Prefeitura.

3.5 REBAIXAMENTO  DO LENÇOL FREÁTICO 

    Deverá ser fornecido profissional qualificado para execução de rebaixamento, que 
deverá  operar  o  sistema  ,  os  locais  a  serem  rebaixados  serão  informados  pelo 
Departamento Técnico 

4. MEDIÇÃO E VISTORIA

Os serviços de assentamento de tubulação será medido por metro ,aterro e reaterro a medição 
será executado por M3  e bocas de lobo por unidade.

Para os serviços de alinhamento da tubulação, serão considerados os comprimentos medidos 
nas peças(metro) realinhadas que forem consideradas tecnicamente satisfatórias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS - Departamento de Engenharia

Avenida da Igreja, 346 - CEP 95.590-000 - Fone: (051) 3684.9017 - Fax: 3684.9027 - RS - Brasil
                                                              e-mail: engenharia@tramandai.rs.gov.br

                                                                                                                                                                        

O pedido para a realização da 1º vistoria deve ser feito após concluído o assentamento total da 
da tubulação assim como a sua  compactação, o rejuntamento  e a devida retirada dos excessos de 
material do lote liberado para execução.

5. ATESTADO TÉCNICO /PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Na apresentação dos atestados de Capacidade Técnica e Planilha orçamentária a ser fornecido 
pela empresa no processo licitatório a parcela de maior relevância a serem considerados na análise da 
Capacidade Técnica serão: 

5.1.Empreitada  (Mão  de  Obra)  de  execução  de  serviçoss  de  assentamento  de  tubulação  e 
execução de bocas de lobo

5.2. Valor  significativo para parâmetro na análise:  R$ 50.000,00 para total  de execução em 
obras de tubulação de drenagem e bocas de lobo.

6- PLANO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

     A empresa contratada deverá seguir as diretrizes da lei municipal nº (3199/2011),que institui o Plano Integrado de  
Resíduos da Construção Civil (RSCC) do município de Tramandaí, em obras (novas construções ou reformas).

A retirada de entulhos da obra deverá ser executada pela contratada, por empresa registrada e 

com licença nos órgãos ambientais, bem como o destino dos resíduos deverá ser para local licenciado 

pelos órgãos ambientais, devendo apresentar os comprovantes do destino dado aos resíduos.
Tramandaí, 13 de julho de 2017.

------------------------------------
Flavio G. S. Mainieri

Engenheiro Civil 
CREA-RS 77112-D
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