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1 GARANTIA
Compete à empresa executora garantir  e responsabilizar-se pela perfeita execução dos

serviços listados, nos termos da legislação em vigor, obrigando-se a substituir e / ou refazer, sem
ônus para a contratante,  quaisquer  serviços ou materiais que não estejam de acordo com as
condições deste memorial e projeto básico; bem como, não executados a contento.

2 VISTORIA
Antes  da  apresentação  da  proposta,  a  empresa  deverá  examinar  os  desenhos,

especificações e demais elementos técnicos fornecidos para execução dos serviços, bem como
vistoriar previamente o local da obra a fim de levantar quantidades, verificar a complexidade dos
serviços e também, eventuais dúvidas, omissões ou falhas, as quais deverão ser sanadas antes
da licitação.

A empresa deverá comunicar imediatamente e por escrito, eventuais discrepâncias, erros
ou  omissões  que  porventura  tenha  observado  de forma a  sanar  aqueles  que  possam trazer
embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra antes da licitação.

3 ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS
Se, por qualquer motivo, houver necessidade de alteração das obras /  serviços e /  ou

especificações do projeto básico ou, se surgirem problemas durante o transcorrer das mesmas,
não possíveis de serem previstos com antecedência, a contratada deverá justificar, por escrito,
tais alterações e / ou problemas, submetendo-os, previamente, à FISCALIZAÇÃO.

4 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a observação e adoção dos equipamentos

de segurança adequados, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, não só
em relação aos seus funcionários, como também, com relação aos funcionários da UFF, alunos e
demais usuários.

No caso de trabalhos em altura, a partir de 2,00 m (dois metros) do solo, a CONTRATADA
deverá instalar cabos guia em toda a extensão do local onde será realizada a atividade, onde
deverão ser acoplados o trava queda e cinto de segurança, conforme a NR 35. É indispensável a
utilização do trava queda em conjunto com o cinto de segurança em todas as atividades em altura.

Os EPIs utilizados deverão estar de acordo com a NR-06.

5 MATERIAIS
O  licitante  deverá  incluir  em  seus  preços  FORNECIMENTO  de  todos  os  materiais

necessários à execução e instalação dos serviços relacionados abaixo.

Todos os materiais a serem utilizados serão novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados à finalidade a que se destinam. Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade
seja duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes sem renome no mercado para o tipo de
material específico), caberá à mesma comprovar, através de testes, atestados etc., estarem os
mesmos de acordo com as normas técnicas, se solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio

Campus dos Gragoata� , Sa� o Domingos - Bloco B – 5º Andar.
Tel.: (21) 2629-2530

Anexo DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (0827758)         SEI 23069.164942/2022-40 / pg. 1



Universidade Federal Fluminense
Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

Padrão: Descrição de serviços Data: 12/05/2022 Página:  2 de 5

Local: Administração - Valonguinho

Objeto: Descrição dos serviços apresentados em planilha estimativa

A  FISCALIZAÇÃO  poderá  solicitar  uma  vistoria  em  conjunto  com  o  representante  do
fabricante,  visando  obter  o  melhor  controle  de  qualidade  possível  dos  serviços  e  produtos
utilizados.

6 MÃO DE OBRA
Os serviços serão executados com mão de obra qualificada, com especialização para cada

tipo de serviços, a serem executados.

A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO, antes do início das obras, a relação
dos funcionários que irão prestar serviço naquele local, com os respectivos números de identidade
(R.G.).

Todos  os  funcionários  da  CONTRATADA  deverão  estar,  necessariamente,  com  os
respectivos crachás de identificação, bem como, uniforme completo com logomarca da empresa.

Deverão ser previstos horários normais de trabalho ou em finais de semana e feriados, os
horários deverão ser combinados previamente com a administração.

7 PROJETOS
7.1 Projeto executivo de sistema de drenagem, em Autocad, em área de ate
20.000m2.(desonerado)

Este  item  deverá  ser  executado  previamente  a  obra,  que  deverá  ser  iniciada  com  a
aprovação deste.

Deverão ser entregues:

 planta baixa apresentando as soluções de drenagem superficial e horizontal profunda;

 memorial descritivo com a solução adotada e a justificativa para adoção da mesma,
contemplando solução para drenagem superficial e drenagem das águas atualmente
contidas atrás dos muros em períodos chuvosos;

 memória de cálculo de drenagem da encosta com demonstração da vazão necessária
nos dispositivos de drenagem superficial e os drenos horizontais profundos (DHPs);

 detalhamento de todos os dispositivos de drenagem em prancha separada;

 seções da encosta que sejam mais pertinentes ao cálculo de drenagem superficial e
horizontal profunda apresentando as drenagens adotadas;

 todos os desenhos deverão ser apresentados de maneira legível, em DWG e PDF e
serão aprovados pelo fiscal, conforme os padrões das normas pertinentes e com os
modelos de projeto da Superintendência;
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7.2 Levantamento topográfico,  planialtimétrico e cadastral,  executado de
acordo com as especificações da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em
terreno de orografia acidentada, vegetação rala e edificação leve, com are-a
de ate 4 ha (escala 1:500).(desonerado)

Este item dará suporte ao projeto apresentado no item anterior. Portanto, deve-se realizar
o  levantamento  planialtimétrico  com,  pelo  menos,  um ponto  a  cada  2  m²  quadrados.  Sendo
entregue em 3 pranchas:

 nuvem de pontos em planta, em DWG e PDF;

 planta baixa do levantamento planialtimétrico em planta com curvas de nível a cada a cada
metro, destacando as curvas mestras a cada 5 metros, em DWG e PDF;

 ao menos 5 seções transversais da encosta, sendo selecionadas de maneira decrescente
pelo critério de linha de maior energia, em DWG e PDF;

8 GERENCIAMENTO DE OBRA
8.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Este item contempla a administração da obra pelo período de 2 meses.

9 SERVIÇOS PRELIMINARES
9.1 TAXAS E LICENÇAS
9.1.1 ART – OBRA

Deverão  ser  apresentadas  as  anotações  de  responsabilidade  técnica  de  projeto  de
drenagem e da execução da obra, que serão recebidas e aprovadas pelo fiscal.

9.2 CANTEIRO DE OBRA
9.2.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA,
ESTRUTURA, SUPORTE DE MADEIRA EM PECAS DE MADEIRA SERRADA
DE (7,5 X 7,5)CM E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. 

As  placas  deverão  ser  confeccionadas  de  acordo  com  cores,  medidas,  proporções  e
demais orientações contidas no Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, utilizado
chapas  planas,  metálicas,  galvanizadas.  As  informações  deverão  estar  em  material  plástico
(poliestireno), para fixação ou adesivação nas mesmas.

A afixação deverá ser realizada em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para via que favoreça visualização. Recomenda-se que as placas
sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das
cores, durante todo o período de execução das obras.

Respeitando as proporções previstas no manual  supracitado esta placa deverá possuir
2,25 metros de comprimento e 1,40 metros de altura.
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9.2.2 LOCAÇÃO  DE  CONTÊINER  2,30  X  4,30  M,  ALT.  2,50  M,  PARA
SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO
(NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

Este deverá ser posicionado no estacionamento na parte da frente da edificação e servirá
como local de sanitários.

9.2.3 LOCAÇÃO  DE  CONTÊINER  2,30  X  6,00  M,  ALT.  2,50  M,  PARA
ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

Este deverá ser posicionado no estacionamento na parte da frente da edificação e servirá
como local de guarda de materiais e escritório.

9.2.4 MOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER
Este serviço contempla a mobilização dos dois contêineres dos itens anteriores a serem

instalados na região do estacionamento na frente da edificação.

10 MOVIMENTO DE TERRA
10.1 Perfuração  rotativa  com  coroa  de  widia,  em  solo,  diâmetro  BX,
horizontal, inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda
em cada furo

Estas perfurações serão executadas de acordo com as especificações indicadas no projeto
descrito  em item anterior  e  deverão  respeitar  as  indicações  normativas,  sem comprometer  a
estabilidade do talude objeto da obra.

10.2 Dreno ou Barbacã em tubo de PVC rigido,  diâmetro de 2",  inclusive
fornecimento do tubo e material drenante.(desonerado)

Esses drenos serão executados de acordo com as especificações indicadas no projeto
descrito  em item anterior  e  deverão  respeitar  as  indicações  normativas,  sem comprometer  a
estabilidade do talude objeto da obra.

10.3 Compressor de ar,  portátil  e rebocáveis,  pressão de trabalho de 102
PSI, descarga livre efetiva de 400PCM, motor diesel, exclusive operador

Este item será utilizado para execução da drenagem horizontal profunda a ser especificada
no projeto a ser entregue.

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 Limpeza  de  folhas,  raízes,  entulho  e  desobstrução  de  drenagem  -
(horas-homem de servente)

Este item deverá ser utilizado para desobstrução das calhas já existentes e do sistema de
drenagem que se encontra obstruído por folhas e solo.
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______________________________

Marcus Vinicius Portela Pereira
Engenheiro Civil

Divisão de Desenvolvimento de Projetos
Coordenação de Arquitetura e Engenharia

Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio
Universidade Federal Fluminense

______________________________

Júlio Rogério Ferreira da Silva
Superintendente

Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio
Universidade Federal Fluminense
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