NORMAS CONSTRUTIVAS
OBRA: Estação Elevatória de Esgoto, Rede de Recalque e Emissário de Esgoto.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes
e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas
técnicas para a execução das obras e serviços.
Os elementos básicos do desenho e especificações ora fornecidas são suficientes
para o proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de
processos construtivos usuais.
OBRAS
A fiscalização da obra ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Vias
Públicas, que indicará na ordem de serviço, o técnico responsável pelo acompanhamento
e fiscalização da obra.
O andamento da obra e todas as ocorrências deverão ser registrados no Diário de
obras. A elaboração e a manutenção do Diário de obras são de responsabilidade da
contratada, nele deverão ser anotadas diariamente, pelo responsável pela obra
informações sobre o andamento da obra, tais como: nº de funcionários, equipamentos,
condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como, comunicados a Fiscalização da sobre
a situação da obra em relação ao cronograma proposto. Será de responsabilidade da
fiscalização vistar o Diário em todas as visitas, tomando ciência de todas as informações
e solicitar providência no que couber.
As instalações provisórias de água e luz deverão ser solicitadas pela contratada
junto às concessionárias de serviços públicos.
A sondagem do solo no local da obra será fornecida pelo contratado. O trabalho
deverá ser executado em conformidade com os critérios das normas da ABNT. Esse
trabalho servirá de base para analisarmos se o tipo de fundação projetado é adequado ao
terreno e analisarmos os eventuais movimentos de terra.
Após a retirada do material escavado da elevatória, deverá ser feito um dreno para
rebaixamento do lençol freático.
Todos os serviços de concretagem deverão ser executados com concreto usinado
e aplicados de acordo com as normas técnicas da construção vigente. A empresa
fornecedora do concreto deverá apresentar “Certificado de Ensaio à Compressão”.
Os fechamentos de valas apos execução das redes que deverá ser feito com terra
limpa, isenta de matéria orgânica (troncos, raízes, vegetações, etc.) Em caso de
compactação de solo a mesma deverá ser executada em camadas com espessura de 20
cm, compactado manualmente com compactado mecânico.
Os materiais de corte, quando não aproveitados, deverão ser transportados, pela
contratada, para local autorizado pela Prefeitura.
A pintura impermeabilizante interna deverá ser feita com material semi-flexivel de
componente a base de cimento especial, aditivos minerais e resina acrílica. Deverão ser
aplicadas no mínimo 04 demãos com intervalo de 24 h entre uma e outra demão.
A pintura impermeabilizante externa deverá ser feita com material betuminoso com
aplicação de 02 demãos com intervalo de 24 h entre uma e outra demão.

A contratada deverá executar após o encerramento dos serviços a tarefa de
desmontagem de todas as instalações provisórias, inclusive água e energia elétrica e
outras que serviram para o atendimento aos serviços da obra. O prazo para execução
dessas providências deve estar inclusos no cronograma da obra.
Após o encerramento de todos os serviços da obra, a contratada deverá fazer uma
inspeção final com a participação conjunta da contratada e a fiscalização da PMP,
produzindo-se o Relatório de Inspeção Final, no qual serão apontados todos os eventuais
acertos ou complementos de serviços constantes no contrato.
Orçamento
Este Capítulo tem por objetivo:

Prestar esclarecimento às Proponentes sobre os preços que deverão
compor para o preenchimento das Planilhas de Orçamento da Proposta.


Estabelecer um regulamento de preços e os critérios de medição.

Composição de Preços
Os preços unitários e globais estipulados na Proposta da EMPREITEIRA
compreendem todas as despesas, diretas ou indiretas, necessárias à execução das
obras, inclusive remuneração e lucros da EMPREITEIRA, incluindo, sem a eles se
limitar, os seguintes itens:


Fornecimento de todos os materiais necessários às Obras, inclusive aqueles
que possam ser interpretados como de necessidade indireta, tais como, entre outros,
óleos lubrificantes, combustíveis, cargas de extintores de incêndio, materiais de
proteção dos trabalhadores, uniformes, materiais de escritório, materiais de limpeza e
quaisquer outros cujo emprego se torne necessário ou aconselhável;

Impostos incidentes sobre os materiais, despesas de transporte dos
mesmos ao local das obras e demais despesas indiretas;


Mão de obra necessária aos diversos serviços, com todos os encargos
sociais exigidos pela Lei;

Gastos com o pessoal administrativo envolvido na operação objeto do
Contrato quer atuando no local das obras, quer exercendo suas atividades fora dele;

Mão de obra especializada e despesas de qualquer tipo para o
preenchimento de cargos;


Despesas oriundas de supervisão das obras, FISCALIZAÇÃO,
planejamento, controle, coordenação, treinamento de pessoal, higiene, guarda e
policiamento, prevenção contra incêndio, proteção ambiental e outras medidas de
segurança;



Fornecimento de equipamentos completos, incluindo máquinas e veículos
diversos, guindastes, ferramentas, aparelhos e tudo o mais que for necessária à
perfeita execução dos trabalhos dentro dos prazos contratuais;


Transporte dos equipamentos ao local das obras e futura retirada;



Despesas provenientes de complementações do Projeto, de acordo com os
Documentos de Contrato, ou de elaboração de detalhes construtivos, conforme o
disposto nas Especificações;


Extração de materiais, beneficiamento, armazenamento ou empilhagem e

manuseio.

Alimentação, educação, assistência médico-odontológica, alojamento,
viagens e estadas, e qualquer outra despesa relacionada com o pessoal,
particularmente transporte dos trabalhadores ao local de trabalho e retorno;

Impostos e taxas de qualquer natureza, assim como custos decorrentes de
processos judiciais, conforme descrito no Contrato;


Remuneração e lucro da EMPREITEIRA.

Materiais
Todos os materiais, salvo o disposto em contrário no contrato, serão fornecidos
pelo Contratado;
Todos os materiais deverão ser entregues no canteiro de obras em sua
embalagem original, atestando a sua procedência, que será de primeira qualidade e
devidamente atestada pela fiscalização;
Poderá ser prevista a eventualidade de substituição de materiais ou alteração de
processos de execução por circunstâncias ou condições específicas. Nestes casos o
Contratado deverá apresentar com antecedência de modo a não alterar o cronograma, as
variáveis possíveis, para que a Fiscalização efetue o processo de análise e aprovação,
inclusive efetuando consultas formais aos engenheiros e/ou coordenador do projeto;
Os materiais considerados inadequados, discrepantes e/ou considerados
incompatíveis em relação às especificações, ou deteriorados, serão rejeitados pela
fiscalização que exigirá a imediata remoção do lote para fora do canteiro de obras;
Mão de Obra
Toda a mão de obra direta e indireta, salvo o disposto em contrário em contrato,
será fornecida pelo Contratado;
Considera-se a mão de obra direta aquela ligada diretamente na execução dos
trabalhos, ou seja, os pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, ajudantes e
demais oficiais de sua equipe própria e/ou de terceiros:
Mão de obra indireta é aquela responsável pela fiscalização, coordenação e apoio
às atividades diretas, compreendendo o Engenheiro Residente, os engenheiros e

técnicos auxiliares, o gerente administrativo, seus auxiliares, o mestre de obras, seus
encarregados, o almoxarife da obra, os apontadores, os vigilantes, os mensageiros, e
demais profissionais envolvidos e necessários para a execução das obras conforme os
padrões, prazos e custos estabelecidos;
Impugnações
Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às
condições contratuais;
Ficará o Contratado obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo
após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providências;
A Fiscalização terá plena autoridade para suspender total ou parcialmente, por
meios amigáveis ou legais, os serviços em execução. Sempre que isso ocorrer por
motivos de ordem técnica, de segurança ou disciplinares, somente poderão ser
reiniciados por sua ordem expressa;
OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Observar as práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões dos
desenhos com fidelidade e empregando somente material com a qualidade especificada;
Manter na obra o número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir
os prazos parciais e totais fixados nos cronogramas anexos ao contrato;
Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo
total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos
serviços;
Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra para fazer cumprir os
prazos fixados,
Garantir o apoio necessário à administração dos serviços, principalmente para que
sejam recolhidos, dentro do prazo, os impostos e taxas de contribuições previdenciárias;
Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a
incidir durante a execução, até a conclusão dos serviços sob sua responsabilidade.
Cumprir a legislação trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de
quaisquer contribuições da previdência social e legislação trabalhista, inclusive das
subcontratadas;
Efetuar periodicamente, ou quando solicitada pela Fiscalização, atualização dos
cronogramas e previsões de desembolso, de modo a manter o Contratante perfeitamente
informado sobre o andamento dos serviços;
Executar os serviços dentro da melhor técnica executiva, obedecendo
rigorosamente às instruções do Contratante no que diz respeito ao atendimento de
cronograma, das especificações, dos desenhos e das práticas de execução dos serviços;

Submeter à apreciação da Fiscalização, em tempo hábil, amostras, protótipos e/ou
catálogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de impugnação dos
trabalhos porventura executados;
Fornecer, sem ônus para o Órgão Contratante, orçamentos referentes a serviços
extracontratuais;
Requerer e obter, junto ao INSS, o “certificado de Matrícula” relativo aos serviços
contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de execução e junto ao CREA a
anotação de Responsabilidade Técnica - ART, bem como apresentar, quando concluídos
os serviços, o “Certificado de Recolhimento do FGTS”, seu e das subcontratadas, sob
pena de exercer o Proprietário o direito de retenção das importâncias ainda devidas, até a
expedição dos aludidos certificados;
Comunicar à Fiscalização qualquer erro, desvio ou omissão, referente ao
estipulado nos desenhos ou especificações ou em qualquer documento que faça parte
integrante do contrato;
Retirar do canteiro de obra todo o pessoal, máquinas, equipamentos, instalações
provisórias e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato;
Acatar as instruções e observações que emanarem da Fiscalização, refazendo
qualquer trabalho não aceito;
Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas federais, estaduais e
municipais aplicáveis, responsabilizando-se integralmente pelas consequências de suas
próprias transgressões e de seus prepostos, inclusive de suas subcontratadas e
respectivos prepostos;
Todos os encargos derivados das leis sociais e trabalhistas em vigor correrão por
conta do Contratado, que providenciará o seu fiel recolhimento. A apresentação dos
comprovantes dos recolhimentos será indispensável ao pagamento das parcelas mensais
bem como à devolução das retenções;
O Contratado não poderá subcontratar parcialmente as obras contratadas, sem
obter prévio consentimento por escrito da Fiscalização. Na hipótese de ser autorizada a
realizar a subcontratação, o Contratado diligenciará junto a esta no sentido de serem
rigorosamente cumpridas as obrigações contratuais, especialmente quanto à fiel e
perfeita execução dos serviços subcontratados, ficando solidariamente responsável,
perante o Contratante, pelas obrigações assumidas pela subcontratada;
O Contratado deverá coordenar adequadamente os seus serviços com os serviços
subcontratados;
Levar imediatamente ao conhecimento da Fiscalização qualquer fato extraordinário
ou anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato, para adoção imediata das
medidas cabíveis;
Uma vez iniciada a obra, deverá o Contratado conduzi-la continua e
ininterruptamente, de conformidade com o cronograma apresentado e aprovado;

Antes do início dos serviços o Contratado deverá apresentar à Fiscalização os
responsáveis pela execução dos trabalhos, ocasião em que serão fixadas as precauções
específicas ligadas à natureza dos trabalhos;
O Construtor deverá seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente
aquelas relativas a Segurança do Trabalho e Vigilância, apresentando um plano geral
sobre o assunto,
O Contratado deverá fornecer aos seus empregados e de seus subempreiteiros,
todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de
segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos e/ou radiações, luvas,
botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e
outros que se fizerem necessários;
É de responsabilidade do Contratado a manutenção da higiene de todas as
instalações do canteiro de obras, as quais deverão ser periodicamente limpas, isenta de
lixo, entulho, detritos em geral;
Todas as providências referentes ao item acima serão adotadas sem ônus
adicional para o Contratante;
O fornecimento das placas de obra exigidas pela resolução no. 250, de 16-12-77,
do CONFEA, notadamente quanto aos artigos 3 o., 4o., 5o., 6o., e 16o. desta. Cumpre
ressaltar que o custo das referidas placas deverão estar diluídos no BDI do Contratado,
não representando ônus direto ao Contratante;
Após a conclusão das obras o Contratado deverá apresentar o “As Built” em
arquivo eletrônico PLT e DWG, condição esta, para o recebimento em definitivo da obra.
A Contratada deverá executar fechamento necessários para o seu perfeito
isolamento em relação aos imóveis vizinhos, logradouros e dos transeuntes, como forma
de garantir a segurança destes e de terceiros;
Todos os equipamentos a serem utilizados pela Contratada na execução dos
serviços especificados deverão ser dimensionados e devidamente aprovados pela
Fiscalização antes de sua real utilização;
A mecanização dos serviços, e da movimentação de pessoas e cargas deverá ser
acompanhada das precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências
técnicas operacionais como aquelas relativas a segurança dos operadores e usuários;
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