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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Descrição dos Serviços: Análises de efluentes com a realização de coletas para a 
amostragem ,sendo: 

A- 02(dois) pontos no açude; 

B-  02( dois) pontos de Monitoramento Efluente - Bruto e tratado(lixiviado); 

C- Classificação do Lodo  

Local: Aterro Sanitário de Capão da Canoa, localizado na Estrada da Laguna Km05, 

Tapera dos Quadros – Capão daCanoa/RS. 

 
O presente Memorial tem por finalidade orientar a execução dos serviços de coleta e análises de 

efluentes bruto e tratado, água superficial e classificação do Lodo oriundo da ETE, no leito de 

secagem. 

 O laboratório deverá ser  cadastrado junto a FEPAM e seguir cronograma de coletas e análises 

conforme memorando anexo. 

 

a. As coletas devem ser realizadas nos pontos indicados pelo tecnico da operação da ETE 
(efluente bruto e tratado e Lodo), e no açúde; 

b. Todas as análises realizadas deverão ser efetuadas por laboratório cadastrado junto a 
FEPAM; 

c. A amostragem deverá atender aos critérios dispostos nas Portarias FEPAM nº 29/2017 e 
nº 39/2019. 

d. Para os pontos de água superficial(açude artificial)- Os laudos de amostragem, contendo 
no minimo os seguintes itens: Identificação dos  de amostragem (foto atualizada, coordenada 
geográfica e croqui de localização), descrição de técnica da coleta ,  limpeza dos frascos e 
manuseio, preservação das amostras, resultados analíticos, limites de detecção, incertezas, 
equipamentos utilizados e certificado de calibração (número e validade), 

e. A classificação do Lodo, oriundo da ETE deve seguir a ABNT 10004; 

f. As coletas devem ser programadas para possibilitar acompanhamento técnico do 
município. 
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Dos Serviços: 

Os serviços devem seguir o memorial descritivo. 

A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados para elaborar sua 

proposta. 

A empresa deverá apresentar Anotação de Responsabilida de Técnica (ART) de 

responsável técnico pela execução dos serviços e outros. 
 
 

Dos Complementos: 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com 

equipamentos adequados. 

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será 

inteiramente da empresa executorados serviços. 

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 
 
 

                                                                                Capãoda Canoa, 25 de agosto de2021. 


