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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Serviços de remoção de entulhos, galhadas, demolições e barreiras com 
retroescavadeira, inclusive transportes. 
LOCAL:  Guaçuí/ES 
DATA: 03/09/2020 
 
INTRODUÇÃO 
As presentes especificações têm por objetivo discriminar e estabelecer normas e diretrizes a 
serem observadas na Contratação de Serviços de remoção de entulhos, galhadas, 
demolições e barreiras com retroescavadeira e inclusive transportes para cidade de Guaçuí 
– ES.  
 
OBJETO 
Os serviços deverão ser realizados obedecendo rigorosamente a demanda do município. 
Em caso de dúvida sobre os mesmos, deverá ser consultado a fiscalização.  
Serão de responsabilidade da construtora, fornecimento das máquinas e, mão de obra 
especializada, ferramentas adequadas, bem como a utilização de equipamentos 
necessários à perfeita execução dos serviços.  
 
DA LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO 
Os serviços deverão ser executados em locais pré-determinado pela fiscalização do 
contrato, podendo ser na sede e nos distritos de Guaçuí-ES. 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços contratados se referem a retiradas de entulhos, móveis danificados, galhos, 
retiradas de terras provenientes de queda de barrancos determinados pela fiscalização. E 
de responsabilidade da empresa o fornecimento das máquinas e, mão de obra 
especializada, ferramentas adequadas, bem como a utilização de equipamentos 
necessários à perfeita execução dos serviços. 
Os funcionários deveram estar uniformizados e este uniforme deverá conter a frase “A 
SERVIÇO DA PMG ” bem como as máquinas deveram receber um adesivo com esta frase. 
 

 
RETROESCAVADEIRA  
Deverá ser utilizada para o recebimento do material e colocação na caçamba, raspagem e 
remoção de terra entre outros serviços a serem pré-determinados.  
 
CAMINHÃO TOCO 
Deverá ser utilizado 1 (um) caminhão para toda a transição necessária para o transporte dos 
materiais. 
 
CONCLUSÃO: 
Será de responsabilidade da contratada dar o destino final de todo o material recolhido. 
Todas as dúvidas com relação a execução dos serviços serão sanadas através da 
Fiscalização da Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES. 
                                                

 

 


