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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Objeto: Fornecimento e Instalação de alambrado para fechamento perimetral do 
“Lixão” Municipal. 

Obra: Sítio São Lazaro. 
 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 
i. Do Objeto: 

 
Fornecimento e instalação de alambrado com portão para fechamento do lixão 

municipal do município de Itambaracá-PR, incluindo todos os serviços descritos nesse 

memorial descritivo, onde em síntese inclui desde os serviços de fabricação  o 

fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para instalação. 
 

ii. A Prefeitura poderá: 
 

a. Impugnar, mandar demolir e refazer serviços executados em desacordo com os 

projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que 

dê direito a contratada de pleitear qualquer indenização. 
 

b. Analisar o uso da similaridade dos produtos especificados em memorial 

descritivo, mediante consulta, durante a elaboração da proposta, no entanto, no 

momento da aplicação do referido material a contratante averiguará sua 

qualidade a fim de legalmente autorizar a utilização do mesmo. 

iii. Segurança e Higiene do Trabalho: 
 

Os serviços obedecerão ao disposto no Decreto Lei nº. 229 de 26 de Fevereiro de 

1967 (Constituição das Leis do Trabalho), legislação complementar e Lei nº. 8.666 de 

21/06/1993 art. 70 e 71. 
 

iv. Responsabilidade e Garantia: 
 

a. Caberá a contratada inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade 

dos trabalhos a serem executados, bem como por qualquer danos causados a 

Contratante. 
 

b. A contratada se obriga a responder, integral e exclusivamente, pelos 

danos que por ventura venham causar a terceiros, quer os resultantes de atos 

ou fatos dos empregados, operários, terceiros ou subempreiteiros, inclusive, a 

violação de patentes, as infrações de trânsito ou de leis e regulamentos, 

cabendo-lhes promover a sua custa à defesa das intimações que venha a ser 

recebidas. 
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v. Limpeza da Obra e Retirada de Entulho: 

 
Permanentemente deverá ser executada a limpeza da obra, para evitar acúmulo de 

restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho proveniente 

de demolições e limpeza deverá ser removido para fora do canteiro e colocado em 

local conveniente, obedecendo as normas da Prefeitura Local. 
 

Fica a cargo da contratada a remoção (carga e transporte) de todo entulho para local 

determinado pela Prefeitura. 

 
 

1. Alambrado 

Tela de  alambrado com malha losangular de 3” (80x80mm), com fio de BWF 12, fabricado em fio 

de aço doce de acordo com a NBR 5589, galvanizada por imersão de banho de zinco antes te 

ecer a malha de acordo com NBR 6331, acabamentos laterais de pontas dobradas, com altura de 

1,60m+0,20m de base), revestida de pvc, esticadas com gripples e BWG 14 (amarração) no total 

será de 815,00 metros em alambrado. 

Palanque de concreto 9x9 cm com ponta curva, reforçado internamente; 

Palanque de escora concreto , tendo de altura total de 2,00 para escoramento será inserido 1 a 

cada dois metros de comprimento. 

Também será fornecido 3 fios de arame farpado na parte curva, arame de aço ovalado ( 3 fios de 

sustentação). 

2. Viga Baldrame 

Confeccionada em bloco de canaleta- uma fiada e preenchimento em concreto. 

3. Portão: 

Fornecimento e instalação de portão alambrado- fabricado e em perfil reddondo, espessura da 

chapa de 2,00mm, pintado da cor que o município escolher, medindo 6,00x1,80 (02 folhas de 

3,00 metros x1,80m. 

4 Execução 

Deverá ser feito a limpeza, retirando 20 cm da camada vegetal; 

Alinhamento e marcação do perímetro; 

Perfuração das brocas; 
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Instalação dos mourões; 

Montagem da caixaria e concretagem; 

Instalação da tela de alambrado; 

Instalação dos arames farpados; 

Instalação do portão. 

5.Limpeza final de obra: 

Limpeza final de toda a superfície onde a obra foi executada. 

6. Cronograma 

O prazo para execução total da obra incluindo fornecimento e instalação será de 30 dias utes.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vale frisar, que a obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações 

descritas no corpo desse memorial descritivo. Para tanto, será fornecido pela fiscalização 

um termo de recebimento provisório de todos os serviços executados. 

 

 

Itambaracá, 15 de junho de 2021. 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Milayne Gonçalves Franco 

Engenheira Civil 
CREA PR – 176167/D 

Diretora do Departamento de Serviços Públicos e Obras 
 


