MEMORIAL DESCRITIVO DE DEMOLIÇÃO – REBOUÇAS – VILA FACÃO

1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado exame e levantamento das
edificações.
Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos
utilizados na construção das edificações, as condições das construções, as condições das construções
vizinhas, e a existência de INTERFERÊNCIAS entre elas.
As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de
esgoto e águas pluviais deverão ser DESLIGADAS, respeitando as normas e determinações das
empresas concessionárias de serviços públicos.
Precauções especiais serão tomadas, se existirem instalações elétricas e pára-raios nas
proximidades.
Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da edificação. Deve-se
em situação apropriada o emprego de calhas, ou equipamentos elevatórios para a retirada da estrutura,
evitando o lançamento do produto em queda livre. Os materiais provenientes da demolição,
reaproveitáveis ou não, serão convenientemente removidos para olocais indicados pela FISCALIZAÇÃO.
A demolição manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou
manuais
A demolição mecânica será executada com os equipamentos indicados para cada caso,
segundo sempre as recomendações dos fabricantes dos equipamentos.
As demolições realizadas em alvenarias solidárias a elementos estruturais deverão ser
realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade. Os
serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida e a posterior remoção da totalidade dos
entulhos resultantes.
A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, NR 18 e
demais normas e práticas complementares.
Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra
necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.
No local que serão retiradas as calçadas e arruamento conforme projeto deverá ser feita a
reposição de terra com o espalhamento, nivelamento e compactação do terreno em toda a sua área.

1.1. SEGUROS E ACIDENTES
Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no
trabalho de execução dos serviços contratados, uso indevido de equipamentos e ainda que resultante de
caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação das obras do entorno, bem como as
indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos, ainda que ocorridos na via
pública.
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