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ANEXO I – DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTOS 
 

 
1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.1. Antes da instalação das fossas sépticas/sumidouro, a empresa deverá apresentar projeto 

com a locação da fossa dentro dos limites do lote. No projeto deve conter as cotas para informar a 

distância entre o limite do lote e do sistema de tratamento de esgoto; 
 

1.2. A locação do conjunto fossa-sumidouro obedecerá às normas técnicas da ABNT definidas 
de 1,50m distante de toda construção de alvenaria e locadas no lado oposto da entrada da rede de 
alimentação de água tratada e hidrômetro. 

 
1.3. A fossa deve estar instalada em local de fácil acesso para ligação ao futuro coletor público, 

e facilidade de acesso, tendo em vista a necessidade de manutenção periódica; 
 

1.4. Nos lotes onde já tenha um sistema de esgoto, a empresa contratada deverá instalar a fossa 

o mais próximo do final do sistema, devendo verificar a profundidade das tubulações; 
 

1.5. Toda a terra retirada para a execução da vala, onde será realizada a instalação da fossa, 

deverá ser espalhada e compactada pelo lote. 
 

1.6 Deverão ser recompostos todos os elementos arquitetônicos que venham a ser danificados 

durante a execução dos serviços, como paredes, pinturas, pisos, e etc; se houver.  
 

2. NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E OUTRAS APLICÁVEIS 
 
2.1. Além dos procedimentos técnicos indicados a seguir, terão validade contratual para todos 

os fins de direito, as normas editadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e 

demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços, estes 

deverão ser os parâmetros mínimos a serem obedecidos para sua perfeita execução; 

 

2.2. Os casos não abordados serão definidos pela Fiscalização, de maneira a manter o padrão 

de qualidade previsto para os serviços em questão e de acordo com as normas vigentes nacionais 

ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o assunto. 

 
2.3 Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as 

especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas abaixo 

relacionadas serão consideradas como elementos base para quaisquer serviços ou fornecimentos 

de materiais e equipamentos. Onde estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as 

prescrições, indicações, especificações e condições de instalação dos fabricantes dos 

equipamentos a serem fornecidos e instalados. 
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 2.3.1 NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 

2.3.2 NBR 8160 – Instalações prediais de esgoto sanitário - Procedimento; 

2.3.3 Normas Técnicas da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB.  

 

3 SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS FOSSAS SÉPTICAS 
 

1. Serviço de escavação manual 
 

Escavação manual no terreno para a instalação 
da fossa séptica/sumidouro 

A escavação deverá ter dimensões mínimas 
para a perfeita instalação da fossa 

2. 
Serviços de transporte, 
espalhamento e compactação  

Transporte horizontal de solo;                                          
Espalhamento manual de solo no lote;                      
Compactação manual de solo. 

 

3. 
Serviços de execução da fossa 
séptica  

Execução de lastro de concreto 

Instalação da fossa séptica pré-moldada 

Execução de tampa de concreto 

Instalação dos elementos de interligação das fossas 

 

4. 
Serviços de execução do 
Sumidouro  

Execução de lastro de concreto 

Instalação do sumidouro pré-moldado 

Execução de tampa de concreto 

Instalação dos elementos de interligação  
 

4. CONSIDERAÇÕES  

 

4.1 As fossas sépticas pré-moldadas com formato cilíndrico, serão constituídas de anéis, com 

encaixes macho e fêmea, para sobreposição. A instalação de  uma fossa séptica pré-moldada 

começa pela escavação do buraco onde ela vai ficar enterrada no terreno, em seguida, o fundo do 

buraco  deve ser compactado, nivelado e  coberto com uma camada de 05 (cinco) cm de concreto 

magro.  

4.2 Os sumidouros devem ser construídos com anéis (ou placas) pré-moldados de concreto, 

conveniente furados. Devem ter no fundo, enchimento de cascalho, coque ou brita nº. 3 ou 4, com 

altura igual ou maior que 0,30 m. A laje de cobertura do sumidouro deve fiar ao nível do terreno, 

construídas em concreto armado e dotado de abertura de inspeção hermético, cujo a menor 

dimensão será de 0,60 m . 


