COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA
DIRETORIA TÉCNICA
NUCLEO DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
GERÊNCIA DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS
DEMOLIÇÃO COM REMOÇÃO DE ENTULHO, DE FORMAS DE MADEIRA,
ESCORAMENTOS DE FORMA EM MADEIRA E TAPUME DE MADEIRA DA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA CAESA EM MACAPÁ-AP

I - OBJETIVO:
Serviços de Demolição com remoção de entulho, de formas de madeira,
escoramentos de forma em madeira e tapume de madeira da obra de construção do prédio
da sede da CAESA em Macapá/AP

II - JUSTIFICATIVA:
Trata de serviços de demolição com remoção de entulho, das estruturas provisórias
de madeira (formas, escoramentos e tapumes) da obra de Construção de um Prédio para
funcionamento da nova sede do Escritório da CAESA, que encontra-se paralisada desde
15/09/2014, em virtude de problemas com a fonte de recurso proveniente do BNDES.
As estruturas estão expostas as intempéries por todo esse período de paralisação
da obra supra, apresentado assim riscos de desabamento e como consequência, podendo
causar danos aos prédios existentes e/ou acidentes aos funcionários da Companhia, haja
visto que a obra está localizada entre as dependências do atual Escritório da Companhia.
II – MEMORIAL DE SERVIÇOS
– Serviços e instalações preliminares
Deverão ser executados todos os serviços e instalações preliminares, necessários
para execução da obra, tais como: Administração Local, Mobilização de equipamentos e
pessoal, Ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual e locação de andaimes
metálicos
– Demolições e retiradas
Deverão ser executados todos os serviços de demolição e retiradas, necessários
para atender o objeto da obra em tela. Todos os serviços deverão obedecer
restritamente as normas de segurança.

– Cobertura da passarela
Deverão ser substituídos os pilares de sustentação da cobertura das circulações
(passarelas) dos prédios existentes e executado o telhamento com telhas onduladas de
fibrocimento.
– Encerramento
A contratada será responsável pela remoção de entulhos proveniente das
demolições e retiradas, como também a limpeza final da obra

Macapá/AP, 05 de setembro de 2016

___________________________________
Engº.Alzir Carlos Espíndola dos Santos
GERÊNCIA DE ENGENHARIA/DIRTE/CAESA
PORTARIA Nº 131/2016-CAESA
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