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MEMORIAL JUSTIFICATIVO 

 
 

Andirá, 07 de outubro de 2022 
 

 

 

ASSUNTO:                           Solicitação de Aumento Meta Física de Convênio 

OBRA:                 Implantação de Adutoras, Substituição de Redes Água 

CONVÊNIO:                    TC/PAC 0321/2014 - FUNASA 

CIDADE:                 Andirá – Pr. 

 

 

 

O presente memorial refere-se à informações técnicas, relevantes, 

quanto ao desenvolvimento da obra, em todos os seus períodos, possui como objetivo, 

esclarecer as adequações que ocorrem durante o andamento da obra, visando 

estabelecer clareza dos componentes Executados. 

 

 

1. MATERIAIS ADQUIRIDOS 

 

  Como é de conhecimento geral as licitações foram separadas de forma 

tal, que o fornecimento de material e mão de obra empregada, ficaram com empresas 

distintas, sendo estabelecidas da seguinte forma: 

  a) Fornecimento parcial de materiais CAMILO E VALARIN   

  LTDA 

  b) Fornecimento parcial de materiais PYONGANG TUBOS E  

  CONEXÕES LTDA 

  c) Fornecimento de Mão de Obra MARQUES VIEIRA   

  ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
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 Deste modo temos a relação de materiais adquiridos, até o presente 

momento, onde destacam-se os componentes relevantes, (as conexões podem 

ser conferidas pelas planilhas que acompanham o processo): 

 

  Tubo PVC DN 50mm ......................... 4.554,0 m (Pyonygang) 

  Tubo PVC DN 50mm ...................... 31.842,00 m (Camilo) 

  Tubo PVC DN 150mm ....................... 4.428,0 m (Camilo) 

 

 

 Ao efetuarmos comparativo, com a planilha executada até o momento, 

notamos que existe por enquanto saldo residual de materiais, adquiridos (vide 

relação de materiais em estoque, anexo), estando em estoque, aguardando 

liberação para contratação de Mão de Obra, para serem empregados, sendo 

destacados os seguintes quantitativos como relevantes: 

 

  Tubo PVC DN 50mm ......................... 2.879,30 m  

  Tubo PVC DN 150mm ........................... 628,0 m  

 

 

 Assim demonstra-se de grande importância a continuidade do convênio, 

visando aumento de metafísica, para emprego desses materiais, bem como 

impor outras melhorias nas redes urbanas, conforme destacado nos projetos 

anexos. 

 

 

 2. MÃO DE OBRA A SER EMPREGADA 

 

  Visando o emprego desses materiais acima mencionado,  destacamos a 

 necessidade de contratação de Mão de obra para aplicação, destaca-se 

 também que outros trechos, necessitam de melhorias, nas  redes urbanas, para 

 que possa satisfazer as demandas de pressurização em pontos de 
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 adensamento populacional, como por exemplo trecho final  da Rua Bandeirantes 

 na Vila America. 

  Assim segue projetos que demonstram as localizações das redes a 

 serem contratadas apenas para aplicação de mão de obra, e também as 

 redes a serem executadas por completo, visando impor as melhorias de 

 pressurização evitando a falta de água em pontos do Município. 

 

 

 

 3 - REMANEJAMENTO DE EXECUÇÕES 

 

  Foi observado, que durante o andamento da obra, algumas alterações de 

 trechos ocorreram, (vide projeto as built anexo) esses trechos foram levantados 

 e se destacam na prancha as built que acompanha o processo. 

  Compreende-se que essas adequações ocorreram para o bom 

 funcionamento da obra como um todo, e para garantir o fechamento de circuitos 

 (anéis) de distribuição de água. 

  Os mesmos estão destacados em prancha, de forma tal, que seja 

 possível identificar onde estava inicial previsto e o local onde de fato foram 

 executados. 

  

 

4 - GENERALIDADES 

 

Ao passo em que analisamos o contexto da referida obra, notamos 

que a mesma possui grande parte de execução e que já atende inúmeras famílias 

andiraenses. 

No entanto essa demanda possui potencial para ser melhorada, com a 

utilização do saldo residual do convênio TC/PAC 0324/2014 - FUNASA, este poderá 

proporcionar a complementação da obra, e certamente impor inúmeras melhorias, tais 

como: 
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Aumentar a pressurização das redes  

Eliminar a falta de água em pontos da Vila Americana 

Melhorar a qualidade dos produtos que chegam as torneiras 

Evitar desperdício de produção nas redes de distribuição 

 

Assim, firmamos a necessidade de deliberação desse saldo residual 

existente, do Convênio entre Município de Andirá PR e FUNASA, para que o mesmo 

possa ser revertido em prol das melhorias aqui mencionadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antonio Eduardo Bonifacio 
Eng. Civil Municipal 
CREA SP 601664754/D 
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