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ANEXO 01 
 
SERVIÇO – FORNECIMENTO DE, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA 
EXECUÇÃO DE REMANEJAMETO DE ADUTORAS DE ÁGUA EM TUBOS DE PVC 
DE FoFo, COM VÁRIOS DIÂMETROS. 
LOCAL – CAVALETE, ENTRE OS POÇOS PSG05;06 ATÉ ALINHA MESTRA, 
ÁREA URBANA DE MARÍLIA 

  
  
 
Introdução: O Sistema Cavalete atente aos bairros da Região Sul da Cidade de 
Marília e foi projetado para a exploração de águas subterrâneas para o Abastecimento 
Publico na falha do basalto, Aqüífero Serra Geral. É composto por seis poços 
tubulares profundos com profundidade média de 200 m, produzindo uma vazão de 240 
m3/h. Estes poços direcionam a produção de água para o sistema de recalque, 
(Recalque-01), que eleva em 150 m as águas para o sistema de Recalque – 02. A 
adução é realizada através de tubulação de aço com diâmetro de 300 mm, até o Bairro 
Nova Marilia III. Os poços tubulares estão instalados junto a bacia do córrego do 
Barbosa no fundo de vale onde se encontram as falhas do basalto. O remanejamento 
das adutoras por recalque dos poços PSG05 E PSG06, deve-se a instalação das 
lagoas do sistema de tratamento de esgoto da cidade de Marilia, este remanejamento 
é necessário para afastar as tubulações das áreas de interferência do aterro das 
lagoas que tem altura superior a cinco metros em alguns pontos. 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TECNICA DOS SERVIÇOS 
 

 
1 - Serviços Preliminares 
 
1.1 Locação e Acompanhamento Topográfico 
 
 A contratada, tendo em mãos o projeto, deve reconhecer o local de 
implantação da obra, providenciando o seguinte: 
 
 a) adensar a rede de RRNN (Referências de Nivelamento), implantando no 
mínimo um RN secundário por quadra, e PS’s (pontos de segurança) em pontos 
notáveis da via pública não sujeita à interferência da obra, pelo menos nos 
cruzamentos; 
 
 b) restabelecer a locação, primeiro reconstituindo os piquetes do eixo da vala. 
 
 c) demarcar no terreno as canalizações, dutos, caixas, etc., subterrâneos, 
interferentes com a execução da obra. 
 
 O acompanhamento será executado por responsável técnico pela obra 
devidamente habilitado por todo o tempo de execução da mesma. 
 
1.2 Sinalização e Proteção 
 
 A execução dos serviços deve ser protegida e sinalizada contra riscos de 
acidentes, preservando as condições de trânsito de veículos e acesso da população 
no local onde estão sendo executadas as obras.  
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1.2.1- Esgotamento de Vala 

 
A Empresa deve dispor de equipamentos de esgotamento de forma a permitir a 
realização dos serviços a seco estes equipamentos podem ser bombas superficiais ou 
submersas. Para a execução da drenagem da vala serão executados na cota de fundo 
da vala junto ao escoramento fora da área de interferência da obra drenos laterais 
para que a água seja coletada em pontos específicos, o crivo da bomba devera ser 
colocado em pequenos poços internos a estes drenos e recobertos por brita para 
evitar a erosão 
 
2- Movimento de Terra 
 
2.1 Escavação de valas 
 
2.1.1  -Escavação Mecanizada de valas até 2,0 m 
 
 A vala somente será aberta quando: 
 
a) forem confirmadas as posições de outras obras subterrâneas interferentes; 
b) todos os materiais para execução da rede estiverem disponíveis no local da obra. 

 
As valas que receberão as tubulações serão escavadas segundo as 

referências em planta, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicadas no 
projeto. 
 
 As valas devem ser abertas no sentido de jusante para montante, a partir dos 
pontos de lançamento por gravidade, caso ocorra presença de água durante a 
escavação. 
 
 A escavação poderá ser feita manualmente ou com equipamento apropriado. 
Neste caso a escavação mecânica deve se aproximar do greide previsto para a 
geratriz inferior da tubulação, devendo o acerto dos taludes e do fundo da vala ser 
feito manualmente. 
 
 A largura da vala deve será fixada em função das características do solo e da 
tubulação empregada, da profundidade, do tipo de escoramento e do processo de 
escavação. 
 
 A largura livre de trabalho na vala deve ser, no mínimo, igual ao diâmetro da 
tubulação mais 0,60 m, para profundidades até 2 m, devendo ser acrescida de 0,10 m 
para cada metro ou fração que exceder a 2 m. 
 
 Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo da vala deve ser 
preenchido com material granular fino, compactado. 
 
 O material escavado será depositado, sempre que possível, de um só lado da 
vala, afastado 1 m da borda da escavação.  
 
2.2- Reaterro de Vala 
 
Envolvimento do tubo: 
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 O envolvimento lateral deve ser executado simultaneamente em ambos os 
lados da tubulação, com os cuidados necessários para que ocupe todo o vazio. 
 
 Em tubos rígidos e semi-rígidos o envolvimento deve ser feito até o topo da 
tubulação, usando-se material de boa qualidade, isento de pedras, tocos e matéria 
orgânica, proveniente da própria vala ou importado, lançado em camadas de 10 cm de 
espessura fortemente apiloadas a mão. 
 
 Quando uma tubulação estiver sujeito aos efeitos de cargas rolantes e não 
houver possibilidade de Ter o recobrimento mínimo estabelecido pelos fabricantes, em 
função das características mecânicas da tubulação, deve ser providenciada a sua 
proteção, de modo a que possa resistir às cargas previstas. 
 
2.2.1.- Reaterro com controle do GC 
 
 O reaterro e adensamento da vala devem ser executados obedecendo ao 
especificado. 
 
 O material utilizado   no   reaterro   deverá   ser   oriundo   da   própria  
escavação, quando o mesmo  for  de  boa qualidade ou de jazida próxima. 
 
 O reenchimento é obrigatoriamente manual até 0,50 m acima da geratriz 
superior da tubulação, executado em camadas, utilizando-se soquete manual, 
mecânico ou outro, cumpridas as condições estipuladas. 
 

O reenchimento e adensamento acima de 0,50 m da geratriz superior da 
tubulação podem ser executados por processos mecânicos. 
 
 Completado o envolvimento lateral do tubo, deve ser processado o 
reenchimento da vala, com material de boa qualidade isento de pedras e outros corpos 
estranhos, provenientes da escavação ou importado. 
 
 A camada de 30 cm imediatamente acima do coletor deve ser levemente 
apiloada, manualmente. 
 
 A critério da Fiscalização, a altura da camada compactada mecanicamente 
poderá ser restringida a 1,00 m abaixo da base do  pavimento, como também, em ruas 
de terra, o reenchimento da vala poderá ser feito em camadas apiloadas, 
manualmente. 
 
Remoção do Escoramento: 
 
 A remoção do escoramento deve ser executada com equipamento adequado à 
complexidade e ao tipo dele, de modo a causar o mínimo dano às peças do 
escoramento. 
 
 Quando não indicada em projeto, a retirada do escoramento em valas 
profundas pode ser feita na seguinte ordem: 
 
-Preencher a vala de acordo até a altura do quadro inferior de estroncas e longarinas, 
retirando-o a seguir; 
 
-proceder de modo análogo com os quadros seguintes; 
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-por tração e/ou vibração, proceder ao levantamento de todas as pranchas; 
 
-preencher os vazios deixados com a retirada das pranchas ou perfis e compactá-los 
adequadamente. 
 
3- Escoramento de Valas 
 
 Está prevista a utilização de escoramento em função da natureza do terreno, 
profundidade da vala e as interferências com outras tubulações, a critério do 
Construtor e condicionado à aprovação prévia da Fiscalização. 
 

É obrigatório escoramento para valas de profundidade superior a 1,20 m, 
conforme a Portaria nº 17 do Ministério do Trabalho, de 07/07/83 – item 18.6.41. 
 

Os tipos de escoramento utilizados serão os especificados em planilhas. 
 

Na execução do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras como 
peroba, canafístula, sucupira, etc., sendo as estroncas de eucalipto, com diâmetro não 
inferior a 0,10 m. Caso não seja possível utilizar as bitolas especificadas, estas 
deverão ser substituídas por peças com módulo de resistência equivalente. 
 

Em valas profundas, a estrutura do escoramento poderá servir de suporte às 
plataformas para colocação de terra escavada. Neste caso, deve-se tomar cuidados 
especiais para evitar desabamentos, em virtude do peso adicional. 
 

Se por algum motivo o escoramento tiver que ser deixado definitivamente na 
vala, deverá ser retirada a cortina de escoramento numa faixa de aproximadamente 
0,90 m abaixo do nível do pavimento, ou da superfície existente. 
 
Observações:A ficha dos escoramentos deve ser de pelo menos 7/10 da largura da 
vala, com um mínimo de 0,50 m. 
 
 Na execução do escoramento devem ser utilizadas madeiras duras como 
peroba, canafístula sucupira, etc., podendo as estroncas ser de eucalipto, com 
diâmetro não inferior a 0,20 m. 
 

O escoramento não deve ser retirado antes do preenchimento atingir 0,60 m 
acima da Tubulação ou 1,50 m abaixo da superfície natural do terreno, desde que este 
seja de boa qualidade. 
 

Caso contrário, o escoramento somente deve ser retirado quando a vala estiver 
totalmente preenchida. 

 
4 -  Assentamento da Tubulação  
 
Os materiais para o assentamento serão os retirados das valas onde a tubulação sera 
remanejada. Todos os materiais excedentes ao retirado das valas serão fornecidos 
pelo Departamento e retirados no almoxerifado. A interligação com a rede existente 
sera em diâmetro de 250 mm com luva tripartida, esta fornecida pelo Departamento.  
 
Disposições  Gerais: 

 
-Alturas de Recobrimento: 
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 - Assentamento dos tubos sobre fundo da vala plano (solo de origem 
inalterado) e reaterro compactada até a metade do tubo. 
 
 
  Altura Mínima de recobrimento   = 0,80m 
 
  Altura Máxima de recobrimento  = 4,85m. 
 
 - Escoramento 
 
 Imediatamente após a conclusão do encaixe da  ponta  no  tubo,  proceder ao 
escoramento do tubo contíguo, com material  de  reaterro  isenta   de   pedras,  a  fim  
de  mantê-lo  bem  centrado  na  bolsa  do  tubo  anteriormente montado.    

O preparo do fundo da vala deve obedecer às recomendações do projeto. 

 Nas escavações em rocha, deve ser feito um rebaixo no “grade” do fundo da 
vala, a fim de possibilitar a regularização do fundo com areia e melhorar as condições 
de assentamento. 

 Em locais onde o fundo da vala for regularizado com areia ou brita, deve ser 
executados um selo de argila com a mesma espessura da camada de regularização, 
intercalada, no mínimo, a cada 100 m. 
 
 Os tubos e peças devem ser transportados, armazenados e manuseados com 
cuidado para se evitar danificá-los, devendo ser observadas as exigências da norma 
específica de cada material e as recomendações do fabricante. 
 
 As tubulações antes de serem assentadas devem ser limpas e examinadas, 
não podendo ser assentadas as peças trincadas, constatadas através de exame visual 
e ensaio de percussão ou as que estejam em desacordo com as normas brasileiras. 
 
 À medida que for sendo concluído  a escavação e o escoramento da vala, deve 
ser feito a regularização e o preparo do fundo, no sentido de jusante para montante. 
 

O assentamento deve ser feito de jusante para montante, com as bolsas 
voltadas para montante, e se possível, logo após a escavação da vala, a fim de se 
reduzir ao mínimo, a interferência da obra com o tráfego de veículos e o trânsito de 
pedestre. 
 
 Sempre que for interrompido o trabalho, as extremidades da adutora devem ser 
tamponadas, adotando-se cuidados especiais para evitar a flutuação da linha, no caso 
de o lençol freático ser elevado. 
 
- Disposições  Específicas   Devidas   ao  Solo  do  Fundo da Vala: 
 
1- Em terrenos firmes e secos, com capacidade de suporte satisfatória, podem ser 
previstos os seguintes tipos de apoio: 
 

a) apoio direto ; 
 
 b) apoio sobre leito de material granular fino (areia, pó de pedra, brita n° 1 ou 
cascalho triturado), após o conveniente rebaixamento do fundo da vala, em toda a sua 
largura; 
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No assentamento de tubos diretamente sobre o terreno após a regularização e 

apiloamento do fundo da vala ou sobre leito de material granular fino, uma vez 
concluído o nivelamento e adensamento do material, deve-se preparar uma cava para 
o alojamento da bolsa ou luva de união, e do próprio tubo, abrangendo no mínimo um 
setor de 90° da seção transversal. 

 
 
 - Disposições Específicas Devidas ao Tipo de Tubulação: 
 
1-Em tubos semi-rígidos podem ser empregados os seguintes tipos de apoio: 
 

a) apoio direto (tubos com recobrimento máximo de 2,40 m), quando 
tubulação não estiver sujeita à ação de cargas de tráfego  

 
b) apoio direto, sobre uma camada de solo não compactado, com espessura 
mínima de 10 cm (tubos com recobrimento máximo de 2,40 m), quando a 
tubulação estiver sujeita à ação de cargas de tráfego; 
 
a’) apoio sobre leito de material granular fino, com espessura mínima de 10 cm 

(tubos com recobrimento de 2,40 m a 5 m); 
 
 b’) apoio sobre leito de material granular fino, com espessura mínima de 10 cm, 
e envolvimento do tubo com o mesmo material, até a altura correspondente à metade 
do diâmetro (tubos com recobrimento superior a 5 m); 
 
2- Quando um tubo estiver sujeito aos efeitos de cargas rolantes e não houver 
possibilidade de ter o recobrimento mínimo estabelecido pelos fabricantes, em função 
das características mecânicas da tubulação, deve ser providenciada a sua proteção, 
de modo a que possa resistir às cargas previstas. 
 
 
5- Transporte e Armazenamento de Tubos e Peças 
 
Os tubos, peças e conexões fornecidos pelo Departamento devem ser retirados no 
almoxerifado deste e inspecionados pela CONTRATADA, ou por pessoal por ela 
credenciado, quanto ao seu estado no ato de sua retirada, cabendo a recusa no caso 
de avarias ou quaisquer outros defeitos que impeçam a sua utilização. 
 
A partir do manuseio para a retirada, carga e transporte, qualquer dano causado ao 
material deve ser de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, devendo esta 
repor qualquer material eventualmente danificado. 
 
Os tubos, peças e conexões devem ser armazenados em depósitos dentro do canteiro 
de serviços ou dispostos ao longo do caminhamento das valas, com concordância da 
FISCALIZAÇÃO, sob total responsabilidade da CONTRATADA. 
 
A movimentação vertical e/ou horizontal dos tubos deve ser executada de modo a não 
danificar as pontas, bolsas e revestimentos. Para tanto, devem ser utilizadas cintas de 
lona ou nylon, posicionadas de forma a não causar tensões adicionais aos tubos. 
 
O transporte, carga, descarga e manuseio devem ser efetuados com os devidos 
cuidados, evitando-se choques, arrastes e rolamento e, sempre que 
necessário, utilizando-se meios mecânicos. 
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Os materiais fornecidos pelo Departamento serão retirados do almoxarifado e 
transportados ao local da obra pela CONTRATADA, correndo por conta desta o risco e 
a responsabilidade por eventuais perdas e danos. 
 
Os equipamentos, tais como bombas, motores, válvulas, transformadores, cabines 
elétricas, quadros elétricos, e outros, deverão ser manuseados por intermédio de 
olhais ou dispositivos próprios, evitando-se esforços em pontos sensíveis como 
volantes, peças móveis ou superfícies usinadas. 
 
Deve-se evitar ainda o contato direto de cabos, cordas, garras, manilhas ou correntes 
com o equipamento ou material a ser transportado. Utilizar sempre pinos, flanges 
falsos, ou faixas flexíveis para conseguir uma boa suspensão para o manuseio e 
transporte. 
 
O transporte interno à obra somente deverá ser feito por ocasião da utilização dos 
materiais 
 
Armazenamento 
 
O material deverá ser armazenado em local apropriado, de acordo com a sua 
natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA 
 
 
6– Retirada da tubulação a ser remanejada da vala 
 
6.1-  Movimento de Terra 
 
6.1.1- Escavação de Vala 
 
6.1.1- Escavação Mecanizada de Vala até 2,0 m 
 
Idem ao item 2.1.1 
 
6.2- Reaterro de Vala 
 
6.2.1- Aterro Compactado com controle do GC 
 
Idem ao item 2.2.1 
 
6.2.2-  Reposição de Solo para Aterro 
 
6.2.2.1- Escavação em jazida de solo 
 
Exploração de Jazidas 
 
No caso de haver necessidade de exploração de jazidas de solo para aterro, deverão 
ser observadas as prescrições que seguem: 
 
Escavações de Jazidas de Solo 
 
A exploração de áreas de empréstimo deverá ser precedida de projeto completo, 
incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. 
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Os taludes locais de escavação deverão ter inclinação adequada para se manterem 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a limite seguro. 
 
Toda a superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, e provida de 
inclinações suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais. 
 
Recomposição das Áreas Exploradas para Empréstimo 
 
Após o término dos trabalhos, todas as áreas utilizadas pela Contratada deverão ser 
regularizadas, de maneira a seguir a aparência natural da paisagem e de acordo com 
a Contratante. As áreas onde tenha ocorrido destruição, mutilação, danos ou 
desfigurações, resultantes das operações da Contratada, devem ser reintegradas à 
paisagem local, sendo reparadas, replantadas, semeadas ou corrigidas de qualquer 
outra forma. 
 
6.2.2.2- Carga, Transporte e Descarga Geral 
 
A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos materiais 
escavados em bota-fora ou outra área indicada pela FISCALIZAÇÃO, ficará a critério 
da Contratada e deverá ter sido definido no Plano de Escavação. 
 
Durante a execução dos serviços, a FISCALIZAÇÃO poderá exigir a remoção e 
substituição de qualquer equipamento que não corresponda aos valores de produção 
indicados no Plano de Escavação, ou considerados insatisfatórios por qualquer 
motivo. 
 
Os materiais obtidos das escavações deverão ser empregados para os seguintes fins, 
conforme a sua classificação: 
 
Solo vegetal superficial: deverá ser removido para depósito previamente aprovado, 
para uso futuro no plantio de grama, nas proteções de taludes em solo e na 
recuperação paisagística. 
 
Demais tipos de solos: poderão constituir-se no material para execução do aterro, quer 
submerso, quer compactado, devendo ter características uniformes e serem 
reaproveitados apenas os facilmente compactáveis. 
 
Serão considerados impróprios para o preenchimento de valas, todos os materiais 
instáveis como: solos micáceos, orgânicos ou expansivos. 
 
Na medida do possível, será sempre programado o uso de material resultante de 
escavações, imediatamente após sua remoção. Caso isto não seja possível, a 
Contratada deverá preparar um local para estocá-los. 
 
O local de estocagem deverá ser escolhido, de modo que necessitem um mínimo de 
transporte para os locais onde os materiais serão aproveitados. 
 
A estocagem deverá ser feita de tal forma, que somente materiais idênticos estejam na 
mesma pilha. 
 
Após a conclusão dos trabalhos, se ainda restar materiais nos estoques, estes serão 
levados para os bota-foras já existentes. 
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A Contratada deverá tomar as precauções necessárias para que o material em bota-
fora não venha causar danos às áreas ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, 
erosão, etc. Para isso, será necessário manter as áreas suficientemente drenadas, a 
qualquer tempo. 
 
Na conclusão dos trabalhos, as superfícies deverão apresentar bom aspecto de 
limpeza e conservação. 
 
6.3-Escoramento de valas 
 
Idem ao item 3.1 
 
7- Retirada do tubo da vala 

 
Retirada dos Tubos assentados no fundo da vala que serão remanejados que após a 
escavação e escoramento da vala. Compreende o serviço de deslocamento da barra 
para liberação da bolsa contigua, levantamento para fora da vala com cuidado para 
preservar a integridade do tubo e limpeza do material. O anel de borracha deve ser 
retirado e limpo e acomodado em local apropriado sem a incidência de raios solares. 
 
A tubulação fretirada da vala deve ser acomodada ao longo da mesma para posterior 
transporte ao canteiro onde sera acomodado conforme item 8 desta especificação. 
 
8- Transporte e Armazenamento de Tubos e Peças 
 
Os tubos, peças e conexões são os retirados das valas e devem ser inspecionados 
pela CONTRATADA, ou por pessoal por ela credenciado, quanto ao seu estado no ato 
de sua retirada, cabendo a Contratada informar a Contratante os tubos que por 
ventura apresentarem avarias ou quaisquer outros defeitos que impeçam a sua 
utilização. 
 
A partir do manuseio para a retirada, carga e transporte, qualquer dano causado ao 
material deve ser de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, devendo esta 
repor qualquer material eventualmente danificado. 
 
Os tubos, peças e conexões devem ser armazenados em depósitos dentro do canteiro 
de serviços ou dispostos ao longo do caminhamento das valas, com concordância da 
FISCALIZAÇÃO, sob total responsabilidade da CONTRATADA. 
 
A movimentação vertical e/ou horizontal dos tubos deve ser executada de modo a não 
danificar as pontas, bolsas e revestimentos. Para tanto, devem ser utilizadas cintas de 
lona ou nylon, posicionadas de forma a não causar tensões adicionais aos tubos. 
 
O transporte, carga, descarga e manuseio devem ser efetuados com os devidos 
cuidados, evitando-se choques, arrastes e rolamento e, sempre que 
necessário, utilizando-se meios mecânicos. O transporte interno à obra somente 
deverá ser feito por ocasião da utilização dos materiais 
 
Armazenamento 
 
O material deverá ser armazenado em local apropriado, de acordo com a sua 
natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA 
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9- Segurança no Trabalho: 
 
As medidas de segurança no trabalho devem ser observadas em todas as fases do 
desenvolvimento deste, devendo ser respeitadas as leis, normas e posturas oficiais 
que regem o assunto. 
 
A empresa contratada deve obedecer na execução e desenvolvimento do seu 
trabalho, as determinações da lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, 
regulamentada pela portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do ministério do 
trabalho e suas alterações, além de outra legislação técnica vigente e as normas e 
procedimentos internos do Departamento na Engenharia de Segurança, Medicina e 
Meio Ambiente do Trabalho. 

10.0- Fiscalização: 

A fiscalização deve verificar em todas as fases se os serviços foram executados de 
acordo com o projeto e normas e legislação vigentes. 
                                    
11.0- Ensaios de Garantia e Qualidade dos Serviços Prestados 
 
11.1- Ensaios de estanqueidade 
 
Assentada a tubulação e completado os serviços, deve ser providenciado o ensaio de 
estanqueidade, teste hidrostático, para a verificação de vazamentos nas juntas. 
 
Os testes são executados com a adutora em carga após o fechamento dos registros 
de jusante. O teste hidrostático será realizado por vinte dias e a contratada deverá 
refazer todos os trechos que apresentarem vazamentos neste período.  
 
11.2- Reposições 
 
 Devem ser providenciados as diversas reposições, reconstruções e reparos, de 
qualquer natureza, de modo a tornar o executado melhor, ou no mínimo igual ao que 
foi removido, demolido ou rompido. 
 
 Após a reposição do material retirado da vala toda a área afetada pela 
execução da obra deve ser limpa , removendo-se da via pública toda a terra solta, 
entulho e demais materiais não utilizados, deixados ao longo das ruas e logradouros 
onde foram assentadas as tubulações. 
 
12.0- Recebimento do Serviço 
 
12.1- Recebimento Parcial: 
 

Completado o reenchimento da vala, deve ser feito um exame do trecho, na 
presença da Fiscalização, para constatar-se eventuais danos a tubulação, tais como 
ruptura de tubos ou juntas, ovalização além da permitida ou ainda alteração no perfil 
da tubulação assentada . 
 

As tolerâncias de deformação da seção ou perfil da tubulação, para aceitação 
ou rejeição do trecho assentado são as estabelecidas nas normas específicas de cada 
material e, na falta destas, as que sejam determinadas pela Contratante. 
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12.2- Recebimento da Obra: 
 
 A Fiscalização deve vistoriar toda a rede executada, emitindo atestado de 
execução dos serviços, atendendo às normas e especificações contratuais. 
 
 Com base no atestado de execução, a Contratante fará o Recebimento 
Provisório, lavrando o termo competente no qual constará o período de observação, 
previsto em contrato, durante o qual o Construtor deve, às suas expensas, refazer 
tudo o que apresentar defeito. 
 

Decorrido o período de observação é feita nova vistoria de toda a obra e, nada 
havendo o que reparar deve ser procedido o Recebimento Definitivo, mediante termo 
que será dado por encerrado o contrato. 

 
13.0- Das exigências para contratação:  
 
A empresa a ser contratada, deverá apresentar no procedimento Licitatório, os 
seguintes documentos comprovando sua efetiva aptidão para a execução dos 
serviços:  
 
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA, em nome do licitante, 
com validade na data da apresentação; 
 
 - Atestado(s) em nome da Licitante e do Responsável Técnico, emitido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, acompanhado de sua respectiva Certidão de 
Acervo Técnico - CAT, comprovando a execução de serviços de características 
semelhantes de complexidade tecnológica e operacional, equivalentes ou superiores 
às constantes da alínea “a” adiante, que são as que têm maior relevância técnica e 
valor significativo. 
 
a-) As características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do 
objeto licitado são:  
 
a.1) execução de serviços de assentamento de adutora de água em tubos de PVC de 
FoFo ou PVC 12 com diâmetro de 150 mm, nos quantitativos mínimos de : 175,00 m;  
 
a.2) execução de serviços de assentamento de adutora de água em tubos de PVC de 
FoFo ou PVC 12 com diâmetro de 250 mm, nos quantitativos mínimos de : 337,00 m; 
 
a.3) execução de interligação de redes de água existente com assentamento de luva 
tripartida em diâmetro de 250 mm nos quantitativos mínimos de : 01 unidade. 
 
Nota 1) No iten “a.1’’ a  “a.2’’ a quantidade estabelecida é menor ou aproximadamente 
50% (cinquenta por cento) da quantidade ora licitada; 
 
 Nota 2) A comprovação do mínimo estabelecido no iten “a.1’’ a  “a.2’’, poderá ser 
efetuada pelo somatório das quantidades efetuadas, em tantos contratos dispuser o 
Licitante, correspondente a qualquer período.  
 
NOTA 3) Em atestados emitidos em nome de consórcios serão consideradas as 
quantidades executadas pelo licitante na proporção de sua participação a qual deverá 
constar do corpo do documento. Caso não conste a citada proporção, o atestado 
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deverá vir acompanhado do contrato de constituição do consórcio devidamente 
registrado na Junta Comercial.  
 
Nota 4) Os atestados devem conter em seu corpo a razão social, endereço completo e 
CNPJ/MF, da empresa fornecedora do atestado, bem como a data, assinatura e 
identificação do assinante. 
 
NOTA 5) A CAT deverá estar vinculada e acompanhada do respectivo atestado, onde 
o profissional figure como responsável técnico pela execução do contrato. 
 
NOTA 6) Comprovação do responsável técnico constante na Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, demonstrando que este faz parte do quadro da empresa, através de:  
 
 
 
Carteira de Trabalho; Contrato social; Contrato de prestação de serviços; Contrato de 
Trabalho registrado na DRT. 

 
 
 

 DO /Marília, 28 de abril de 2.014 
 
 
 
                                                                                       Tecgo Carlos Domingos Pires 
                                                                                                  Diretor de Obras 
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ANEXO – 02 
 

PLANILHA DE CUSTO ESTIMATIVO DOS SERVIÇOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATA - 04/ 2.014

FOLHA 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. No Preço CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1 Serviços Preliminares
1.1 Locação e Acompanhamento Topográfico m 1.025,00 20202 0,99 1.014,75
1.2 Sinalização e Proteção

1.2.1 Esgotamento de Valas Hpxh 1.383,75 60101 1,72 2.380,05
2 Movimento de Terra

2.1 Escavação de Vala

2.1.1 Escavação Mecanizada de Vala até 2,0 m m3 880,50 40636 5,57 4.904,39
2.2 Reaterro de Vala

2.2.1 Aterro compactado com controle do GC. m3 841,18 40833 14,45 12.155,07
3 Escoramento de Valas

3.1 Tipo Pontaleteamento (B) m2 1.230,00 50131 9,46 11.635,80
4 Assentamento de Tubos e Peças

4.1 TUBO DE PVC RIG DEFOFO JE 1 MPA - D=150 MM C/Anel m 350,00 90604 3,98 1.393,00
4.2 TUBO DE PVC RIG DEFOFO JE 1 MPA - D=250 MM C/Anel m 675,00 90610 5,70 3.847,50
4.3 Interligação de redes de água existente em Diâm. 250 mm C/Tripartida unid 1,00 180106 270,60 270,60
5 CARGA TRANSPORTE ATÉ 10 Km E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS 

5.1 DIAMETRO 250 MM Km 0,31 92906 1.333,36 406,67
6 Retirada da Tubulação ser remanejada Tubulação 

6.1 Movimento de Terra
6.1.1 Escavação de Vala

6.1.1.1 Escavação Mecanizada de Vala até 2,0 m m3 582,00 40636 5,57 3.241,74
6.2 Reaterro de Vala

6.2.1 Aterro compactado com controle do GC. m3 582,00 40833 14,45 8.409,90
6.2.2 Reposição de solo para Aterro

6.2.2.1 Escavação em jazida de solo m3 23,66 40104 8,56 202,53
6.2.2.2 carga e descarga de solo m3 23,66 41031 3,38 79,97
6.2.2.3 transporte de material solo (b) m3xKm 354,90 41032 1,51 535,90

6.3 Escoramento de Valas

6.3.1 Tipo Pontaleteamento (B) m2 828,00 50131 9,46 7.832,88
7 Retirada do tubo da vala

7.1 TUBO DE PVC RIG DEFOFO JE 1 MPA - D=150 MM C/Anel m 325,00 90604 1,33 431,17
7.2 TUBO DE PVC RIG DEFOFO JE 1 MPA - D=250 MM C/Anel m 365,00 90610 1,90 693,50
8 CARGA TRANSPORTE ATÉ 10 Km E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS 

8.1 DIAMETRO 150 MM Km 0,33 92904 811,85 263,85
8.2 DIAMETRO 250 MM Km 0,37 92906 1.333,36 486,68

60.185,94R$    
#Banco de Preços de Obras e Serviços/ Insumos/ Sabesp janeiro/2014

DO/Marília 28 de abril de 2.014

Tecgo Carlos Domingos Pires
Diretor de Obras

ANEXO 02

PLANILHA DE CUSTO ESTIMATIVO

Serviço - Fornecimento de Equipamentos e Mão de Obra para Execução de Remanejamento de Adutora de Água,
em Tubos de PVC de FoFo, Diâm. de 150 e 250  mm.
Local - Sistema Cavalete, Área Urbana de Marília 

TOTAL GERAL

Nota: Parâmetros e critérios adotados; 1* Esgotamento de Valas HPXh -1,35 da extensão da rede executada; 3* Largura da Vala
c/escoramento Pontaleteamento com 1,20m de profundidade p/ Diâm. 150 mm L=0,65m, Diâm. 250 mm L=0,75 m, 4* escoramento com
reaproveitamento de 2 vezes, 5* Retirada da Tubulação da vala foi considerado como preço do serviço 1/3 do preço do assentamento.
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DATA - 04/ 2.014

FOLHA 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1 Serviços Preliminares
1.1 Locação e Acompanhamento Topográfico m 1.025,00
1.2 Sinalização e Proteção

1.2.1 Esgotamento de Valas Hpxh 1.383,75
2 Movimento de Terra

2.1 Escavação de Vala

2.1.1 Escavação Mecanizada de Vala até 2,0 m m3 880,50
2.2 Reaterro de Vala

2.2.1 Aterro compactado com controle do GC. m3 841,18
3 Escoramento de Valas

3.1 Tipo Pontaleteamento (B) m2 1.230,00
4 Assentamento de Tubos e Peças

4.1 TUBO DE PVC RIG DEFOFO JE 1 MPA - D=150 MM C/Anel m 350,00
4.2 TUBO DE PVC RIG DEFOFO JE 1 MPA - D=250 MM C/Anel m 675,00
4.3 Interligação de redes de água existente em Diâm. 250 mm C/Tripartida unid 1,00
5 CARGA TRANSPORTE ATÉ 10 Km E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS 

5.1 DIAMETRO 250 MM Km 0,31
6 Retirada da Tubulação ser remanejada Tubulação 

6.1 Movimento de Terra
6.1.1 Escavação de Vala

6.1.1.1 Escavação Mecanizada de Vala até 2,0 m m3 582,00
6.2 Reaterro de Vala

6.2.1 Aterro compactado com controle do GC. m3 582,00
6.2.2 Reposição de solo para Aterro

6.2.2.1 Escavação em jazida de solo m3 23,66

6.2.2.2 carga e descarga de solo m3 23,66

6.2.2.3 transporte de material solo (b) m3xKm 354,90
6.3 Escoramento de Valas

6.3.1 Tipo Pontaleteamento (B) m2 828,00
7 Retirada do tubo da vala

7.1 TUBO DE PVC RIG DEFOFO JE 1 MPA - D=150 MM C/Anel m 325,00
7.2 TUBO DE PVC RIG DEFOFO JE 1 MPA - D=250 MM C/Anel m 365,00
8 CARGA TRANSPORTE ATÉ 10 Km E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS 

8.1 DIAMETRO 150 MM Km 0,33
8.2 DIAMETRO 250 MM Km 0,37

ANEXO 02

PLANILHA DE CUSTO ESTIMATIVO

Serviço - Fornecimento de Equipamentos e Mão de Obra para Execução de Remanejamento de Adutora de

Água, em Tubos de PVC de FoFo, Diâm. de 150 e 250  mm.
Local - Sistema Cavalete, Área Urbana de Marília 

TOTAL GERAL
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ANEXO – 03 
 

CONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATA - 04/ 2.014

 Periodo de 

Execução 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. No Preço CUSTO UNIT. 20 dias
1 Serviços Preliminares

1.1 Locação e Acompanhamento Topográfico m 1.025,00 20202 0,99 1.014,75
1.2 Sinalização e Proteção

1.2.1 Esgotamento de Valas Hpxh 1.383,75 60101 1,72 2.380,05
2 Movimento de Terra

2.1 Escavação de Vala

2.1.1 Escavação Mecanizada de Vala até 2,0 m m3 880,50 40636 5,57 4.904,39
2.2 Reaterro de Vala

2.2.1 Aterro compactado com controle do GC. m3 841,18 40833 14,45 12.155,07
3 Escoramento de Valas

3.1 Tipo Pontaleteamento (B) m2 1.230,00 50131 9,46 11.635,80
4 Assentamento de Tubos e Peças

4.1 TUBO DE PVC RIG DEFOFO JE 1 MPA - D=150 MM C/Anel m 350,00 90604 3,98 1.393,00
4.2 TUBO DE PVC RIG DEFOFO JE 1 MPA - D=250 MM C/Anel m 675,00 90610 5,70 3.847,50
4.3 Interligação de redes de água existente em Diâm. 250 mm C/Tripartida unid 1,00 180106 270,60 270,60
5 CARGA TRANSPORTE ATÉ 10 Km E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS 

5.1 DIAMETRO 250 MM Km 0,31 92906 1.333,36 406,67
6 Retirada da Tubulação ser remanejada Tubulação 

6.1 Movimento de Terra
6.1.1 Escavação de Vala

6.1.1.1 Escavação Mecanizada de Vala até 2,0 m m3 582,00 40636 5,57 3.241,74
6.2 Reaterro de Vala

6.2.1 Aterro compactado com controle do GC. m3 582,00 40833 14,45 8.409,90
6.2.2 Reposição de solo para Aterro

6.2.2.1 Escavação em jazida de solo m3 23,66 40104 8,56 202,53
6.2.2.2 carga e descarga de solo m3 23,66 41031 3,38 79,97
6.2.2.3 transporte de material solo (b) m3xKm 354,90 41032 1,51 535,90

6.3 Escoramento de Valas

6.3.1 Tipo Pontaleteamento (B) m2 828,00 50131 9,46 7.832,88
7 Retirada do tubo da vala

7.1 TUBO DE PVC RIG DEFOFO JE 1 MPA - D=150 MM C/Anel m 325,00 90604 1,33 431,17
7.2 TUBO DE PVC RIG DEFOFO JE 1 MPA - D=250 MM C/Anel m 365,00 90610 1,90 693,50
8 CARGA TRANSPORTE ATÉ 10 Km E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS 

8.1 DIAMETRO 150 MM Km 0,33 92904 811,85 263,85
8.2 DIAMETRO 250 MM Km 0,37 92906 1.333,36 486,68

60.185,94R$    

#Banco de Preços de Obras e Serviços/ Insumos/ Sabesp janeiro/2014

DO/Marília 28 de abril de 2.014

Tecgo Carlos Domingos Pires
Diretor de Obras

Nota: Parâmetros e critérios adotados; 1* Esgotamento de Valas HPXh -1,35 da extensão da rede executada; 3* Largura da Vala

c/escoramento Pontaleteamento com 1,20m de profundidade p/ Diâm. 150 mm L=0,65m, Diâm. 250 mm L=0,75 m, 4* escoramento com

reaproveitamento de 2 vezes, 5* Retirada da Tubulação da vala foi considerado como preço do serviço 1/3 do preço do assentamento.
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Serviço - Fornecimento de Equipamentos e Mão de Obra para Execução de Remanejamento de Adutora de Água,
em Tubos de PVC de FoFo, Diâm. de 150 e 250  mm.
Local - Sistema Cavalete, Área Urbana de Marília 

TOTAL GERAL
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ANEXO – 04 
DESENHOS E DETALHES 

 
 

 






