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1. GENERALIDADES   

 
 1.1 Objetivo 
Este  documento tem por finalidade definir e especificar  os  serviços que compõem a execução  

do Galpão Escola da cidade de São Bento do Sapucaí. 
 

1.2 Normas e Especificações 
Estas especificações  integram-se  às normas Brasileiras atinentes. Aplicam-se, ainda, os 
dispositivos das Normas de Execução e Fiscalização de Obras da Estância Municipal da cidade de 

São Bento do Sapucaí. 
A não citação específica de Normas e Especificações no corpo dos desenhos ou em textos não 
elimina o cumprimento, por parte da Empreiteira, de todas as normas aplicáveis ao caso. 
Para a instalaçaõ, construção e manutenção de desse sistema, deve-se respeitar as normas 
técnicas NBR 7.229/93 e NBR 13.969/97, bem como os procedimentos corretos para estudo do 
local e melhor aplicação do sistema.  
Essa obra também deverá respeitar toda a legislação ambiental vigente. 
O local da obra deverá ser escolhido de forma a não ser realizado em Área de Preservação 
Permanente sem o devido licenciamento. A obra também deverá respeitar o risco de contaminação 
em lençóis freáticos e também águas superficiais, não podendo ser realizada caso de qualquer 
risco de contaminação constatado. 

  
          1.3      Placa da obra  
Será confeccionada, em chapa galvanizada (segundo os padrões do DADE), fixada em local 
visível a todos os transeuntes, com nome ou orgão financiador, com  o valor da obra e com data de 
inicio e termino, bem como o nome da contratada e de seu (s) responsável (is) técnico (s). 
 
           1.4 Procedência de dados e interpretações 
As cotas indicadas nos desenhos prevalecem sobre suas dimensões em escala. 
As especificações prevalecem sobre os desenhos. 
As dúvidas quanto interpretações dos desenhos e/ou especificações deverão ser resolvidas pela 

Secretaria de Obras da Estância Municipal da cidade de São Bento do Sapucaí. 
 
 1.5 Aplicação dos materiais e atendimento ao projeto 
Os materiais que representarem trincas, falhas, imperfeições ou sejam de qualidade inferior aos 
especificados serão rejeitados pela fiscalização, ficando sua remoção do canteiro a cargo da 
Empreiteira. 
A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, solicitar amostras de ensaios de qualidade dos materiais 
que julgar necessário.   
Toda o local de obra/serviço que estiver próximo de pedestres, deverá ser protegido por tela 
fachadeiro, instalados na vertical e sinalizados de acordo com as normas de segurança de 
trabalho. 
Todos os trabalhadores deverão utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) e de 
identificação, sendo esta de responsabilidade da empreiteira.  
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O orçamento a ser apresentado deverá prever, todos os serviços de mão-de-obra e os materiais 

necessários ao bom término da obra e/ou serviços, objetos desta licitação. 

Os interessados deverão proceder a minucioso exame no local da obra, nas plantas, 

especificações, memoriais e demais elementos constantes da documentação, de modo a verificar 

as condições, medidas, quantidades e técnicas necessárias ao desenvolvimento dos serviços. 

Qualquer discrepância porventura observada, que possa trazer dúvidas ou embaraços futuros ao 

desenvolvimento dos serviços, deverá ser esclarecida com a Engenharia de Obras. 

Nestas condições, qualquer eventual omissão do presente memorial, não justificará a não 

execução ou fornecimento de material e/ou serviço que implique na conclusão, dentro da boa 

técnica dos serviços relacionados. 

Os materiais a serem empregados, deverão ser de primeira qualidade, novos, devendo obedecer 

às normas, marcas e especificações deste memorial, da ABNT, regulamento das Concessionárias 

e recomendações, e prescrições dos fabricantes. 

Qualquer substituição de material, produto ou marca especificada, só poderá ser proposta por 

motivo relevante de força maior como inexistência no mercado e prazos de entregues 

incompatíveis com o prazo da obra. 

A proposta de substituição de material deverá ser feita por escrito, contendo os esclarecimentos 

necessários sobre esses motivos, bem como especificações do novo produto, devendo ser 

encaminhado à Engenharia de Obras que decidirá pela aprovação, veto ou indicará alternativas de 

outros produtos. 

 
    1.6       Portaria e Controle da Obra  

Deverá ser previsto pela contratada, pessoal adequado para controle de acesso de pessoal, bem 

como para recebimento e expedição de materiais. 

Todos os funcionários da obra deverão ser uniformizados e contar com E.P.I. (Equipamento de 

proteção individual), em todas as dependências da obra, conforme NR-18.  

 
 
2. SERVIÇO PRELIMINAR 
 
 2.1 Limpeza do Terreno 

O terreno será limpo manualmente e deverão ser removidos para o local de destino apropriado, 

indicado pela Prefeitura Municipal,  ou armazenados no local se houver condições de 

reaproveitamento para aterro da obra. 

Deverá ser providenciada a remoção de excedente de material escavado para possibilitar a 

limpeza do terreno, utilizando caminhões e caçambas cobertas, até o local escolhido para a 

destinação. 

 

      2.2     Escavações mecanizadas de terreno 
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Após a limpeza, o terreno deverá ser escavado manual ou mecanizadamente, até a cota prevista 

no projeto, o que deverá ser realizado, observando a segurança da vizinhança, sob o aspecto 

sonoro, e sob o aspecto da estabilidade estrutural de suas construções. 

 

           

 

 

 

3.  LASTRO DE PEDRA BRITADA  
 

3.1    Construção 
A construção dos lastros de brita britada deverão seguir seguir as dimensões indicadas no projeto, 

bem como sua espessura. O lastro deverá estar devidamente nivelado e uniforme, sem apresentar 

deformações que prejudiquem a correta instalação da estação.  

 

      3.2     Escavações localizadas e de valas 

Toda escavação e aberturas de valas serão realizadas manualmente ou mecanizadas, sendo 

executadas com cautela e de forma que não traga danos a obra. O material excedente ao reaterro 

deverá ser removido pela contratada, em caminhões e caçambas cobertas, até o local escolhido 

para destinação.  

 
 

4. Instalação de Tanque séptico e Unidades de Tratamento Complementar 
 

4.1 Tanque Séptico  
O Tanque Séptico deverá ser instalado após a conexão dos tubos de esgoto da casa, respeitando 
criteriosamente suas dimensões e especificações conforme a planta. O tanque deverá ser 
construído em manilhas de concreto, com diâmetro interno de 1,5 metro e altura interna de 2 
metros. Seu volume útil deverá conter 2600 litros, sendo baseado no cálculo de dimensionamento 
da norma NBR 7229/93, onde a fórmula utilizada foi: 
 
V = 1000 + N (CT + K Lf) 
 
Onde:  
V = volume Útil  
N = números de pessoas 
C = contribuição de despejos, em litro/pessoa x dia 
T = período de detenção, em dias 
K = taxa de acumulação de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulação de lodo 
fresco 
Lf = contribuição de lodo fresco, em litro/pessoa x dia  
 
Sendo  
 
N = 5 
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C = 130 
T = 1 
K = 100  
Lf = 1 
 
V = 1000 + 5 (130.1 + 100.1) 
V = 2.150 
 
Sendo o dimensionamento do sistema voltado para atender uma família de 5 ocupantes 
permanetes de padrão médio, com tempo de limpeza estimado em 2 anos. Como o resultado do 
cálculo chegou-se ao número de 2.150 litros necessários, dimensionou-se para 2.600 litros o 
Tanque Séptico, respeitando um maior dimensionamento afim de comportar suficientemente o 
número de pessoas em cada casa e também de aumentar seu tempo útil aos intervalos de 
limpeza, afim de otimizar o sistema.  
O Tanque Séptico foi dimensionado também pelo diâmetro de 1,5 metro, respeitando o seu raio 
inferior a 1,5 metro para sua limpeza, de acordo com a NBR 7229/93. A altura do tanque deverá 
possuir altura interna de 2 metro, respeitando a altura máxima de 2,20 metros estabelecida pela 
norma. O tanque deverá ser instalado sob uma base de concreto de 10 cm de espessura, com 
vedação correta da base e dos cantos, evitando o possível escoamento de esgoto no fundo ou em 
qualquer área do tanque. Para evitar também qualquer vazamento, todo o tanque deverá ser 
impermeabilizado, impedindo qualquer possível vazamento. O tubo de entrada do esgoto deverá 
entrar no tanque com altura de 10 cm da tampa e altura de 1,90 do fundo. Na entrada deverá 
possuir um “T”, com altura de 5 cm e descida também de 5 cm das paredes do tubo de entrada.  O 
encanamento utilizado, desde a conexão da casa até o sistema de tratamento deverá possuir 
diâmetro de 4 polegadas (100 mm) de PVC. O tubo de saída deverá estar a 50 cm da altura da 
tampa, e possuir um “T” com altura de de 5 cm da tampa e de 50 cm de descida do nível da água, 
também possuindo diâmetro de 4 polegadas (100 mm) de PVC. A tampa deverá fechar 
completamente o tanque e ficar disposta ligeiramente acima do solo, possibilitando sua fácil 
localização e acesso. 
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4.2 Filtro Anaeróbio 
O Filtro Anaeróbio será espassado a 1,5 metro do Tanque Séptico, onde possuirá as mesmas 
dimensões internas do Tanque Séptico, com diâmetro de 1,5 metro de largura e 2,00 metros de 
altura. O encanamento de entrada irá entrar a 1,30 metro de altura do fundo do tanque, devendo 
também possuir diâmetro de 4 polegadas (100 mm) de PVC. Sua ligação será realizada 
diretamente do duto central, que deverá possuir 150 mm de diâmetro e possuir um altura de 2,00 
metros, ficando 15 cm abaixo da base de concreto do tanque e 15 cm da tampa. A base de 
concreto deverá respeitar as mesmas indicações do tanque séptico, possuindo uma espessura de 
10 cm, com vedação correta da base e dos cantos, evitando o possível escoamento de esgoto no 
fundo ou em qualquer área do tanque. Para evitar também qualquer vazamento, todo o tanque 
deverá ser impermeabilizado, impedindo qualquer possível vazamento. No fundo do tanque, 
deverá ser realizada a distribuição da água, com 12 tubos de 3 polegadas com medida de 1,40 
metro, de forma que vá do duto central às extremidades do tanque. Esses tubos deverão possuir 
furos de diâmetro de 0,01 metro e espassados com uma distância de 0,20 metro por toda sua 
volta, de uma extremidade a outra. Os tubos serão apoiados sob uma rampa de cimento, em uma 
inclinação de 1 %, das paredes do tanque ao duto central. O filtro será preenchido de pedra britada 
nº 4 ou nº 5 (sem misturá-las), devendo utilizar-se das pedras mais uniformes de tamanho e forma 
possíveis. A altura da pedra britada deverá possuir 1,45 metro, dispostas uniformemente por todo 
o volume do filtro até essa altura, tendo o cuidado de não esmagar os canos do fundo do tanque. 
Sob as pedras, a 1, 45 metro de altura, serão colocadas duas canaletas com cano de PVC de 
diâmetro de 4 polegadas (100 mm), possuindo sua abertura na parte de cima (cortado ao meio), de 
forma a conduzir o líquido filtrado à saída do tanque.  Essa canaletas serão dispostas 
uniformemente no tanque e estrategicamente colocadas afim de coletar de forma otimizada o 
líquido filtrado e conduzi-lo para a saída. Essas canaletas deverão cobrir as paredes de uma 
extremidade a outra. Para a saída, ao alcançar a parede do tanque, os tubos deverão ser inteiriços 
e fechados (sem corte), afim de conduzir om líquido à saída corretamente. Logo após a saída, 
atravessando a parede do tanque, os tubos deverão de conectar e conduzir em apenas um tubo ao 
próximo tanque. A tampa deverá fechar completamente o tanque e ficar disposta ligeiramente 
acima do solo, possibilitando sua fácil localização e acesso. 
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4.1 Sumidouro 
O sumidouro deverá ser após o filtro anaeróbio, onde será espassado a 5 metros do filtro, em uma 
valeta única. Suas dimensões serão as mesmas dos outros tanques com diâmetro de 1,5 metro de 
largura e 2,00 metros de altura. Tubo de entrada do esgoto tratado deverá entrar no tanque com 
altura de 10 cm da tampa e altura de 1,90 do fundo. Na entrada deverá possuir um “T”, com altura 
de 5 cm e descida também de 5 cm das paredes do tubo de entrada.  O encanamento utilizado, 
desde a conexão da casa até o sistema de tratamento deverá possuir diâmetro de 4 polegadas 
(100 mm) de PVC. As manilhas dispostas do fundo a 1 metro de altura, deverão ser furadas por 
toda a sua volta, devendo escoar da melhor forma o esgoto já tratado e percolar no solo. No fundo 
do tanque, deverá ser diretamente sobre a terra, com uma camada de brita de 20 cm de altura. 
Nas paredes externas da vala, deverá por toda a volta do tanque, possuir uma parede de 20 cm de 
largura e 1,5 metro de altura de pedra britada. A tampa deverá fechar completamente o tanque e 
ficar disposta ligeiramente acima do solo, possibilitando sua fácil localização e acesso. Sua 
instalação deverá respeitar uma altura mínima de 1,5 metro do lençol freático mais próximo. 
Anterior a sua instalação, deverá ser realizado o procedimento para estimar a capacidade de 
percolação do solo, conforme a norma técnica NBR 13.969/97.  
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       5.       Encanamento 

A instalação do encanamento do esgoto deverá respeitar as instalação hidráulicas já existentes, 

onde será realizada a ligação dos encamentos domiciliares até a Estação de Tratamento, 

respeitando em todas as instalações, o correto encaixe, com utilização de cola de PVC e materias 

que auxiliem na melhor fixação entre os canos e curvas. Deverão também ser realizados os 

devidos testes do encanamento e suas conexões.  

    
6.      Reaterro 

O reaterro deverá ser manual, sendo realocada a terra retirada originalmente do local, com 
compactação manual, de forma a não cobrir as aberturas para saídas de gases da Estação de 
Tratamento e deixando a terra de forma uniforme e nivelada em relação ao terreno.  
 
 
 

 
    7. Limpeza Geral 
Na ocasião da entrega da obra, a Empreiteira deverá executar uma limpeza geral, removendo todo 
o entulho em destinação apropriada. 
Concluída a obra, a Empreiteira executará todos os  arremates  que  julgar  necessário  ou que 
forem determinados pela Fiscalização. 
 
    8.    Considerações Finais 
9.1-  A contratada deverá vistoriar o local da obra, examinar os projetos e elucidar quaisquer 
dúvidas antes da licitação, visto que após não será admitida argumentação de desconhecimento 
e/ou ignorância das etapas a serem cumpridas, e deste memorial. 
 
9.2- A contratada deverá fornecer os preços unitários para composição do preço total (global), já 
incluso todos e quaisquer impostos e despesas diretas e indiretas que incidam sobre tal, sendo 
que para as medições serão considerados os preços globais, servindo os preços unitários apenas 
para análises técnicas e para  esclrecer eventuais dúvidas. 
 
9.3- A empresa devera providenciar vigilância e segurança durante o período  de obra, a prefeitura 
somente receberá os serviços por inteiro, totalmente concluídos não se responsabilizando por 
roubos furtos ou vandalismo. 
9.4- A contratada devera credenciar um Engenheiro Civil ou Arquiteto, legalmente habilitado, para 
a direção dos trabalhos, e providenciar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). 
 
9.5- A contratada deverá seguir rigorosamente as especificações dos Projetos e normas vigentes 
da ABNT, assim como obedecer às etapas liberadas pela Fiscalização, sendo que os serviços 
executados sem prévia autorização, correrão o risco de serem rejeitados e erem refeitos, sem 
qualquer indenização. 
9.6- A  fiscalização poderá a seu juízo aceitar ou rejeitar a qualquer instante serviço já executado 
que não atendam as normas ou projetos, não cabendo à contratada nenhum recurso ou 
indenização. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ter antecipadamente a 
aprovação pôr parte da fiscalização. 
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9.7 – A contratada deverá manter na obra, um diário de obras em tres vias, sendo uma delas 
entregue ao Depto de Obras Públicas da prefeitura semanalmente, mencionando todas as etapas 
dos serviços em andamento ou concluídos, cujo modelo deverá ser aprovado antecipadamente 
pela fiscalização, devendo constar a Empresa contratada, o número do processo, local, condições 
pluviométrica diária relativa a semana ou quaisquer impecílios no andamento da obra. 
 
9.8- A liberação da medição final será expedida após a apresentação do Certificado de Quitação 
de Débitos ou Guias de Recolhimento mês a mês, devidamente especificadas, com o INSS, FGTS, 
e salários dos funcionários referentes à obra.   
 
       
   10.  Responsabilidade do Construtor 
Os serviços a serem executadas na forma do presente memorial, deverão ser garantidos pela 
firma empreiteira quanto ao seu perfeito funcionamento, quanto à qualidade dos materiais 
empregados e ainda, quanto à conformidade com as exigências em vigor nesta data, imposta pela 
ABNT. A empreiteira substituirá por sua conta, qualquer material, ou aparelho de seu fornecimento 
que durante o prazo de cinco anos, a contar da data da entrega dos trabalhos, apresentar defeitos 
decorrentes de fabricação, instalação ou da montagem dos mesmos.A execução das instalações 
deve ser dirigida por profissional habilitado, registrado no CREA - Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura eAgronomia, familiarizado com os procedimentos, materiais utilizados e 
normas técnicas pertinentes, devendo ser recolhida a competente ART.Demais responsabilidades 
do Construtor encontram-se descritas no edital e na minuta de Contrato. 
 
 
    11. GARANTIAS 
Deverá ser dada uma garantia de funcionamento da instalação e de seus componentes, pelo prazo 
mínimo de 01 (um) ano a contar da data da entrega da instalação em funcionamento, contra 
quaisquer defeitos de qualidade, fabricação ou montagem, assim como assumir todas as despesas 
de estadia, viagem, mão-de-obra e materiais de reposição necessários ao cumprimento dos 
termos da garantia, exceto aqueles que se verificarem por não obediência às recomendações 
feitas pelo contratado. A garantia da boa qualidade dos serviços executados, será assumida pelo 
construtor, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados da data de expedição do Atestado de 
Execução de Serviço/Obra Definitivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilson Luis de Oliveira Santos                                                   Ildefonso Mendes Neto 
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