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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: LIXEIRAS PÚBLICAS

MUNICÍPIO: ITAPOÁ/SC

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial descritivo estabelece as condições técnicas mínimas a serem

obedecidas na execução das lixeiras públicas no município de Itapoá.

Todos  os  materiais  e  serviços  aplicados  na  obra  serão  comprovadamente  de

primeira qualidade, satisfazendo as condições estipuladas neste memorial,  os códigos,

normas e especificações brasileiras, quando cabíveis. Os materiais e serviços somente

poderão ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e fiscalização por

escrito.

Os  serviços  contratados  serão  executados  rigorosamente  de  acordo  com  as

normas a seguir:

MATERIAIS- Todos os materiais serão de primeira qualidade e/ou atendendo ao

descrito no Memorial, serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA:

ACEITAÇÃO- Todo material a ser utilizado na obra poderá ser recusado, caso não

atenda  as  especificações  do  projeto,  devendo  a  CONTRATADA substituí-lo  quando

solicitado pela FISCALIZAÇÃO;

MÃO  DE OBRA-   mão  de  obra  a  empregar  pela  CONTRATADA deverá  ser

corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das obras, além

de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessário;
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RECEBIMENTO  -Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam as

condições contratuais. Ficará a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos

impugnados,  ficando  por  sua  conta  exclusiva  as  despesas  decorrentes  dessas

providências:

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA- Deverá estar disponível na obra para uso dos

trabalhadores, visitantes e inspetores;

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os  serviços  contratados  serão  executados  rigorosamente  de  acordo  com  as

disposições a seguir:

I. Todos os materiais serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

II. Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais.  

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados,

ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

Não  se  poderá  alegar,  em  hipótese  alguma,  como  justificativa  ou  defesa,  pela

CONTRATADA,  desconhecimento,  incompreensão,  dúvidas  ou  esquecimento  das

cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas,

dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e

métodos  da  ABNT  e  outras  normas  pertinentes  ou  outros  documentos  anexos  ao

processo licitatório. 

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirá a responsabilidade

única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras, serviços e suas

implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil

e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes no Município, Estado e na União.

3. VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

Na constatação de qualquer discrepância em relação ao projeto, transgressão de

Normas Técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor ou omissões que possam
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prejudicar  o  perfeito  andamento  ou  conclusão  do  objeto  deverá  haver  imediata

comunicação aos responsáveis técnicos pelos projetos.

A  empresa  contratada,  vencedora  da  licitação,  obrigar-se-á  a  respeitar  as

especificações do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificação que possa

ocorrer,  para  o  seu  aprimoramento,  será  objeto  de  consulta  prévia,  por  escrito,  à

Comissão Fiscalizadora da obra, pois somente com seu aval, por escrito, as alterações

serão levadas a efeito.

4. ESPECIFICAÇÕES

Serão executadas 200 lixeiras, sendo classificadas em dois itens.

Item I: 180 lixeiras com uma unidade conforme projeto.

Item II: 20 lixeiras com duas unidades conforme projeto.

4.1. POSTE CENTRAL

O poste central será em madeira do tipo pinus tratado, com dimensões de 10cm x

10cm, sendo fixado no solo com no mínimo 30cm de profundidade, concretando sua base

com um raio de 30cm. Contendo apenas uma unidade de lixeira ou duas.

As  lixeiras  serão  fixadas  ao  poste  central  por  duas  abraçadeiras  em  ferro

galvanizado com 3cm de largura, utilizando 4 parafusos em aço inox por abraçadeira. 

Todas as madeiras deverão ser pintadas com verniz naval.

4.2. LIXEIRA

 

As lixeiras deverão ser confeccionadas individualmente seguindo rigorosamente os

padrões descritos a seguir: seu fechamento lateral formado por 25 ripas de pinus tratado

com dimensões de 5cm x 2,5cm, as quais serão fixadas em 2 perfis circulares de ferro

galvanizado à fogo. Essa fixação será feita por 2 parafusos inox por ripa.
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No fundo da lixeira  haverá  uma tela  circular  de  ferro  galvanizado à  fogo,  com

diâmetro de 54cm, o qual será fixado nas laterais da lixeira por 8 mãos francesas em ferro

galvanizado.

Deverão haver 8 ganchos internos em ferro galvanizado para fixação dos sacos de

lixo. 

Todas as madeiras deverão ser pintadas em verniz naval.

4.3. LOCAIS A SEREM INSTALADOS

• Trapiche da Figueira;

• Pier do porto;

• Farolete de trincheira;

• Praça do Paese;

• Av. Celso Ramos;

• D. Henrique II;

• Beira mar V;

• Av. Brasil.

Itapoá, 05 de Junho de 2019.

__________________________________

Thiago Licheski dos Santos

Diretor de Obras

CREA/SC 141957-7

Prefeitura Municipal de Itapoá/SC
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